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Od szeregu tygodni nie schodzi zła: 

mów prasy sprawa, którą najściślej 

możnaby nazwać nagłym niekorzyst- 

nym zwrotem w stosunkach polsko-ło- 

tewskich. 

W sprawie tej nie mamy wpraw- 

dzie dotąd żadnych not dyplomatycz- 

nych, żadnej oficjalnej interwencji 

zarówno ze strony Polski, jak i Łot- 

wy. Z tych to względów możnaby po- 

wiedzieć, że jest to zatarg wewnętrz- 

ny w Republice Łotewskiej, rozbitej 

na kilkadziesiąt politycznych, 

tak dalece skłóconych z sobą, iż od- 

dźwięki ich kłótni znajdują zresztą nie 

pierwszy raz echa daleko poza grani- 

cami tego państwa. 

grup 

Jeżeli dodamy, że Łotwa w myśl 

swej deklaracji niepodległościowej z 

listopada 1918 roku uważa się za zwią 

zek, 

narodowości, że na zasadzie konstytu- 

cji, żadnej z tych narodowości nie wy- 

łączając łotewskiej nie jest przyznana 

zamieszkujących jej terytorjum 

przynajmniej na papierze dominująca 

rola, to to ułatwi nam poznanie tła, 

na którem rozgrywa się ostatnio sil- 

nie intrygująca naszą opinję publicz- 

ną sprawa niezmiernie przykrego lo- 

kalnego konfliktu Iotewsko-polskiego 

w Latgalji, gdzie żywioł polski, nie 

mniej zresztą rozbity i skłócony od in- 

nych zamieszkałych tam grup narode- 

wościowych, stanowi zbiorowo bardzo 

poważny odłam obywateli łotewskich 

Łotwa posiada ultrademokratyczny 

ustrój i ultrademokratyczną niedosto- 

sowaną bynajmniej do niskiego pozio- 

mu politycznego ogółu swych obywa- 

teli ordynację wyborczą. 

Przed każdemi tedy wyborami za- 

stają tam do 
  

targi wewnętrzne w 

  

niezwykłych rozmiarów i przebieg ma 

ja zawsze bardzo ostry, szeroko ko- 

mentowany nazewnątrz. 

Wybory ostatnie, odbyte dwa ty- 

godnie temu miały przebieg najburzli- 

wszy i odbywały się we wszystkich 

środowiskach, nie wyłączając najbliż- 

szej nam Latgalji pod kątem osobiste- 

go interesu, kandydujących do sejmu 

jednostek, no i na dalszym planie grup 

politycznych i wreszcie pod kątem in- 

teresów odłamów narodowościowych. 

Dla znacznej większości byłych 

posłów ewentualność niezdobycia do 

nowego sejmu mandatu, groziła utra- 

tą możności zdobycia emerytury posel- 

skiej, która na zasadzie specjalnej us- 

tawy przysługuje posłom po dziesię- 

ciu latach przebywania w parlamen- 

cie. To jeden z gwoździ minionej kam- 
panji wyborczej. 

Zarzewie całej awantury z Polaka- 

mi wszczęli socjaldemokraci, stano- 

viący od początku niepodległości Łe- 

twy najsilniejszą partję polityczną, 

której wpływy zaczęły w ostatnich la- 

tach maleć. Na gruncie latgalskim so- 

cjałdemokraci zaczęli grać va banque 

7 nacjonalistami i stronniectwem chło- 

pskiem o zdobycie głosów, najwięcej 

bodaj tam stosunkowo jednolitej lud- 

ności połskiej, strasząc zresztą ogół 

chłopski zamiarem odebrania ziemi 

przez byłych obszarników. 

Przebieg tych awantur, mających 

  

j epilog w poprzednim sejmie łote- 

wskim, w którym znalazła się jedna- 

kowoż większość dla odrzucenia anty- 
polskich wniosków soejaldemokraty- 

cznych jest zbyt dobrze znany, by nim 
się ponownie zajmować, 

Antypolskie atuty socjaldemokra- 

tów zaczęli następnie tuż w przeddzień 

wyborów wygrywać nacjonaliści, znaj 

dując silne oparcie w osobie swego re- 

prezentanta w rządzie min. spr. wewn. 

Petrowitza, który zapomocą. policji 

nadał bieg sądowy, anulowanym: de 

facto „„materjałom'** śledczej komisji 

sejmowej. Wartość tych „„materja- 
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NA MARGINESIE ROZPRAWY 
DYNEBURSKIEJ. 

łów** odsłonił nam przebieg rozprawy 

sądowej w dniu 17 b. m., o czem zda- 

łem już na tem miejscu telefoniczną 

relację. 

Chcąc objektywnie naświetlić te 

wysoce charakterystyczną dla wewnę- 

trznych stosunków łotewskich rozpra- 

wę sądową, niesposób nie streścić ob- 

szerniej zarzutów min. Petrowitza, 

stawianych organizacjom polskim. 

A więc najpierw, jak już donosi- 

łem rozpatrywany był wniosek o za- 

mknięcie Związku Polskiej Młodzieży 

Katolickiej, na czele którego stoi uzna- 

ny przez ogół ludności polskiej w Lat- 

galji za rozbijacza ks. Bolesław Ław- 

rynowicz. Związek ten istnieje nies- 

pełna dwa lata i miał w myśl zatwier- 

dzonego statutu następujące cele: 

„Rozwijanie i wpajanie w młodzież pol- 
ską poczucia narodowości polskiej i przyna- 
leżności do kościoła rzymsko-katolickiego... 

„Przygotowanie młodzieży do przyszłego 

społecznego działania, oraz wzajemnej po- 
mocy moralnej i materjalnej... 

  

   

  

„Związek miał pra 
czyty, kursy, wyci 

ne, wydawać gazety i 

  

vo organizować od- 
imprezy artystycz- 

siążki i etc. 

    

Mimo, iż mu przewodził i duszą 

był jego, zwalczany przez ogół polski 

ks. Ławrynowicz, min. Petrowitz do- 

patrywał się w rozwijanej przezeń zre- 

sztą bardzo ospale 

wręcz wrogich zakusów względem Re- 

publiki Łotewskiej i przekroczenia 

przyznanych kompetencyj w myśl 

art. 8 ustawy o działalności związ- 

ków i stowarzyszeń. 

Jako dowody minister przytoczył: 

zeznania świadków, zbadanych przez 

działalności — 

agentury policji politycznej. 

I tak, niejaka Anna Peteran póła- 

nalfabetka, 

pilnskalskiej, p. iłłuksztańskiego ze- 

znała, że Związek Polskiej Młodz 

Katolickiej bardzo aktywnie prowadzi 

polonizację wśród ludności na tamtej- 

zamieszkała w gminie 

  

V 

szym terenie w celu przyłączenia za 

pośrednictwem plebiscytu powiatu ił- 

łuksztańskiego do Polski. ? 

Ta sama kobiecina twierdzi, że da- 

wniej w jej okolicy prawie nie mówio 

no po polsku, a teraz dzięki wspomnia 

nej akcji polonizacja przyjęła szeroki 

zakres. Obecnie do zarządu gminy pol 

skiej weszli spolonizowani Łotysze. 

та 

To samo mniejwięcej mówią: Jan 

Peteran i Kazimierz Gassus. 

Milda Berzin, nauczycielka z okrę- 

gu Zemgalskiego zeznała, że tamtej- 

szy wydział Z. P. M. K. polonizuje 

mieszkańców. 

Sporo się pozatem mówi o organi- 

zowaniu przeszkód, celem niedopusz- 

czenia do nabożeństw w języku łote- 

wskim w kościołach. 

Wreszcie przewinienia nawskroś 

administracyjne, polegające na niepo- 

wiadamianiu w porę władz o nowych 

składach zarządów i siedzibach zwią- 

zku. Alfą i omegą tych wszystkich 

dziwnych zarzutów jest przytoczenie 

faktu, iż paru członków zarządu pro- 

winejonalnego oddziału związku uka- 

ranych zostało przez sąd pokoju are- 

sztem, za... burdy w kościele. 

Bezstronnie dodać trzeba, iż min. 

Petrowitz prosił sąd, by dla potwier- 

dzenia tych zarzutów zbadał pod przy 
sięgą: kierownika wydziału policji po- 

litycznej w Dyneburgu Ryszarda Grvn 

berga i urzędnika ryskiej policji po- 

litycznej Petroina, dalej że wymienie- 

ni świadkowie stawili się do sądu, lecz 

przewodniczący rozprawy zwolnił ich 

od tego obowiązku. 

Z ramienia ministra wniosek o za- 

mknięcie Z. P. M. K. uzasadniał urzę- 

dnik Kruze, obrony nie wnosił nikt, 

gdyż nie miał się kto o to zatroszczyć. 

Prezes Związku ks. Ławrynowicz 

był zwykłym widzem na procesie, co 

rzuca dość dwuznaczne światło na ca- 

łą jego poprzednią działałność. Wyglą- 

da to tak, jak gdyby mu powiedziano: 

„murzyn zrobił swoje, murzyn może 

odejść'. 

Sąd odrzuciwszy świadków min. 

Petrowitza, wnioskowi jego zadość- 

uczynił i ów dziwnie bierny po wy- 

borach Związek P. M. K. zamknął. 

W drugiej sprawie Związku Pola- 

ków w Łotwie, a więc tej organizacji, 

która koncentruje niemalże w sobie 

całe życie polskie w Republice Łotew- 

skiej, która posiada od początku jej 

istnienia własną reprezentację w sej- 

mie i za pośrednictwem b. wieemini-” 

stra posła Wierzbiekiego brała udział 

w rządach tego państwa — wniosek 

min. Petrowitza osnuty został niemai- 

że na analogicznych, w dłuższy jeno 

rejestr spisanych powiedzmy otwarcie 

— niepoważnych zarzutach. 

Działalność tego Związku wraz z 

jego wszystkiemi organami, a więc 

dziennikiem „Dzwon'”, kilkoma szko- 

łami, teatrami amatorskiemi, bibljote- 

kami i czytelniami została, tak, jak-w 

Związku Młodzieży zawieszona w 

przeddzień wyborów. 

Mimo blisko godzinnej doskonałej, 

rzeczowej obrony mecenasa Szabłow- 

skiego z Rygi — uzasadniającego krzy 

wdę wyrządzoną temu Związkowi sąd 

rozprawę odroczył. 

Decyzja ta, niezależnie od istnieją- 

cych zapewne dla tego sądu podstaw 

proceduralno-formalnych, budzi zro- 

zumiały refleks, gdyż przesuwa zatarg 

latgalski znacznie poza okres rozog- 

nionych namiętności wyborczych i po 

rachunków personalnych z przywód- 

cami życia polskiego w Łotwie. 

Dalecy jesteśmy od komentowania 

tej sprawy epitetami, jak to czynią w 

swoisty sposób pewne organy prasy, 

zarówno w Łotwie, jak i u nas, dale- 

cy jesteśmy, jak to już podkreślone zo- 

stało na wstępie tego artykułu do pod- 

noszenia jej do wysokości zatargu pol- 

sko-lotewskiego, lecz nie możemy uk- 

ryć przekonania, iż mamy tu do czy- 

nienia z jakąś zakulisową sprężyną, 

kierującą ręką tych elementów władzy 

łotewskiej, które dopuszczają do kom- 

promitacji swego państwa nazewnątrz 

i narażają lekkomyślnie na szwank 

stosunki z Polską, w której los Pola- 

ków, łotewskich nie może nie odbić 

się głośnem echem. 

Dla Łotwy, jako dla państwa zmon 

towanego na szerokich zasadach de- 

mokratycznych akcja min. Petrowitza 

  

jest wysoce szkodliwa i w interesie jej 

rządu i sejmu leży jaknajrychlejsze 

anulowanie tej akcji w ramach konsty 

tucyjno-prawnych prerogatyw jako 

odpowiedzialnych wobec historji or- 

ganów państwa. 

Dla naszych rodaków w Łotwie 

przeżywane obecnie boleśnie perype- 

tje pozostaną niewątpliwie nauczką, 

iż waśnie wewnętrzne osłabiają siłę 

odporną wobec tych elementów łotew- 

skich, które nie wahają się dotychcza- 

sową przyjaźń polsko-łotewską pod- 

dać ciężkiej próbie. 

Należy przypuszczać, że w Łotwie, 

zwycięży czynnik zdrowej rozwagi 0- 

raz idea współżycia, będąca cementem 

tego nowokreowanego po wojnie świa- 

towej państwa, zamieszkałego również 

odłam narodu pol- przez poważny 

skiego. 

W przeciwnym razie trzeba byłoby 

przy, 

  

ść do wniosku, że represje anty- 

polskie w Łotwie nie były jedynie e- 

pizodem, lecz początkiem nowej or- 

jentacji w łotewskiej polityce zagrani- 

cznej, coby, oczywiście, tej sprawie 
nadawało całkiem inne znaczenie. 

B. W. Święcicki. 
„PSE TOWER OREEO 

Popierajcie Ligę Morską 

  

  

Zaktad Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego i Dr. Med. Z. Koellnera 

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

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

  

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

  

Marszałek Piłsudski w Bukareszcie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Bukaresztu, że przybył tam z Karmen-Sylwa Marszałek 
Piłsudski. 

Przyczyną powrotu Marszałka z nad morza Czarnego do Bukaresztu 
były od kilku dni padające tam ulewne deszcze, które skłoniły Marszałka 
do opuszczenia wybrzeża morskiego. 

  

Wyrok haski nie likwiduje zagadnień 
komunikacji polske-litewskiej 

GENEWA, 20.X (Pat). W dalszym «ciągu obradowała we wtorek 
4-ta generalna konferencja komunikacyjna i tranzytowa, przyjmując 
bez dyskusji raporty, dotyczące prac ubiegłego roku. Między innemi 
przyjęty został raport w sprawie stosunków komunikacyjnych polsko- 
litewskich. 

Przy tej okazji przedstawiciel Litwy Dobkiewiczius starał się 
w krótkiem przemówieniu dowieść, że ostatnie orzeczenie Trybunału 
w Hadze stanowi zamknięcie sprawy komunikacji poisko-litewskiej. 

W odpowiedzi przedstawicielowi Litwy zabrał głos przewodni- 
czący komisji komunikacyj rzecznych Dreyfus, wyjaśniając, że orze- 
czenie Trybunału stanowi odpowiedź na wyrażnie sformułowane 
przez Radę zapytanie i bynajmniej nie likwiduje opracowanych przez 
komisję tranzytu zagadnień komunikacji kolejowej i rzecznej polsko- 
litewskiej. 

  

Przygotowania do procesu brzeskiego. 
Pogloska o ewentualnem przeniesieniu rozprawy do Wilna 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

bDo-pracesu byłych więźniów Brze 
skich wyznaczonego na dzień 26 b. m. 
czynione są w Sądzie Okręgowym w 
Warszawie szybkie przygotowania. 

Wobee szczupłości sali, która mieś 
ci zaledwie 150 osób, bilety dla przed- 
stawicieli prasy wydaje osobiście pre- 
zes Sądu Okręgowego. 

Dokoła procesu poczynają krążyć 
przeróżne plotki między innemi wczo- 
raj w kuluarach sejmowych krążyła 

uporczywie pogłoska iż istnieje zda: 
nie eo do ewentualnego przeniesienia 
rozprawy do Wilna. 

Przeniesienie rozprawy Sądu Okrę 
gowego warszawskiego do Sądu Okrę 
gowego wileńskiego jest dopuszczalne 
na podstawie procedury karnej, jed- 
nak jak zapewniają koia urzędowe 
ewentualność ta nie jest brana pod u- 
wagę j nie wiadomo skąd ta plotka się 
zjawiła. 

“ wiska 

Dla poszukujących pracy 309/, znižkė 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WSPÓŁTWÓRCA ZAMACHU STAN 
LITWIE PŁK. SKORUPSKI W NIEŁAŚCE, 

Jak podaje „Brihya Zeme* (Nr. 235), 
rząd litewski usunął z zajmowanego stano- 

i zwolnił z wojska dotychczasowego li- 
ego przedstawiciela wojskowego we 
ji i Włoszech płk. Skorupskiego, autora 
„La resurrection d'un peuple* której 

myślą przewodnią jest porozumienie polsko- 
litewskie. Wypadek ten wywołał wśród ofi 
cerów w Kownie żywe dyskusje, gdyż pik. 
Skorupski położył duże zasługi podczas prze- 
wrotu „grudniowego 1926 r. Krok rządu uwa- 
żany jest za zerwanie z jakąkolwiek próbą 
porozumienia polsko-litewskiego: 
4 NEDZPWOLAZZYSE O PWŻY ZOAECZEC ai 

     
      

Audjencja. 
WARSZAWA, 20. 10. (Pat). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
wczoraj na audjencji podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Skarbu p. Ja- 
strzębskiego. 

Po zgonie Edisona. 
Przed trumną wielkiego 

wynalazcy. 
WEST ORANGE, 20. 10. (Pat). 

Około 10 tysięcy osób przedefilowało 
przed ciałem Edisona, które spoczywa 
w otwartej trumnie. Burmistrz nowe- 
go Yorku zarządzdił 21 b. m. o godzi- 
nie 18-ej w czasie pogrzebu Edisona 
minutę „ciemnošci“ 

Dwie minuty ciemności w 
dniu pogrzebu wielkiego 

elektrotechnika i wynalazcy. 
Dziś w dniu pogrzebu słynnego 

wynalazey T. A. Edisona, miasto ucz- 
ci jego pamięć przez zgaszenie światła 
na przeciąg 2-ch minut między god.. 
6 m. 28 do 6 m. 30. 
k 122 25] 

Pepierėjeie Briemysi kreiows 

  

   

             

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

Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od 1-1 rano i 5—7 wiecz. 

Zawalna 60 Telefon 812 
powrócił. 

Konflikt chińsko - japoński. 
Japonia porzuciła stanowisko opozycyjne. 
WASZYNGTON, 20.X. (Pat). Japonja wycofała się z opozycyjnego 

stanowiska w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych w obradach Rady 
Ligi Narodów, dotyczących koniliktu mandżurskiego. Japonja zastrzega 
sobie jednakże prawo wystąpienia z zarzutami co do procedury, zastoso- 
wanej w przedstawionych Lidze Narodów sprawach. 

Ambasador japoński powiadomił Stimsona, iż Japonja wycofała już 
swe wojska poza rzekę Jału i odwołała eskadry samolotów, używanych 
do rzucania bomb. Ambasador dodał, iż cdbywa się obecnie naprawa po- 
łączeń kolejowych. Banki są stopniowo otwierane. 

Treść przygotowywanej noty japońskiej. 
TOKJO, 20. 10. (Pat): — W przy- 

gotowywanej obeenie nocie rząd ja- 
poński jak intormują ze źródeł mia- 
rodajnych — ma jeszcze raz wymie- 
nić powody, dla których uważa, że 
pakt Kelloga nie da się zastosować w 

konflikcie mandżurskim. 
Nota pokreśla jednocześnie, że 

Chiny nie dotrzymały zobowiązań, 
dozwalając na ruch antyjapoński i 
bojkot towarów, który, przybiera 
formy bardzo ostre. 

Pięć podstawowych punktów Japonii. 
TOKJO, 20, 10. (Pat). — Jak się dowia- 

duje agencja Reutera, 5 podstawowych pun- 
któw, których zasadniczego uznania domaga 
się Japenja od Chin przed wycofaniem 
swych wojsk z Mandżurji, zostało poufnie 
przedstawionych Briandowi, sir. Ericowi 
Drummondowi oraz Stimsonowi. W miaro- 
dajnych kołach oświadczają, iż punkty te 
są następujące: 

1) Japonja i Chiny zobewiążą się wzaje- 
mnie do nieagresji, jako gwarancji całości 
terytorjalnej każdej ze stron. 

2) Muszą być na stałe zaniechane wszel- 
kie formy wrogiego antyjapońskiego stano- 
wiska, łącznie z bojkotem. 

3) Winny być dane zapewnienia bezpie- 
czeństwa życia i mienia Japończykom. 

4) Winny być dekonane wypłaty na rzecz 
kołei, wybudowanych za pieniądze chińskie, 
istniejące zaś umowy w sprawie linji kolejo- 
wej w Mandżurji winny być uznane. 

5) Prawa, wynikające z traktatu chiń- 
sko-japońskiego, łącznie ze sprawą terenów 
japońskich w Mandżurji muszą być uznane. 

Okupacja japońska rozwija się i utrwala. 
GENEWA, 20. 10. (Pat). — W cią. 

gu wterku sekretarjat opublikował 
wiadomości które nadeszły do przed- 
stawicieli Chin i Japonji- 

Przedstawieciel chiński podał kil- 
ka depesz z Nankinu i Szanghaju. 
według których okupacja japońska w 
Mandżurji rozwija się i utrawala. Ja- 
pońezycy zajmują obećnie w Mand- 
żurji 170 tysięey mił kwadratowych. 

W depeszach zakomunikowanych 

przez delegata japońskiego podkreś- 
lany jest rozwój akcji antypaństwo- 
wej w Chinach. Przytaczane są przy- 
kłady. M. in. w Szanghaju kolonja ja- 
pońska; która liczy 30 tysięcy osób, 
zmuszona była do zorganizowania 
własnego systemu aprowizacji wobec 
postawy zajętej przez miejscową lud- 
ność chińską, która wzbrania się do- 
starezać Japończykom żywności. 

Zmiana konstytucji irlandzkiej. | 
DUBLIN, 20. 10. (Pat). Większoś- 

cią 83 głosów przeciwko 65 Izba niż. 
sza przyjęła w ostatniem czytaniu pro- 
jekt prawa o zmianie konstytucji wol- 
nego państwa irlandzkiego, zawiesza- 

jący szereg gwarancyj konstytucyj- 
nych inadający rządowi speejalne pel- 
nomocnictwa dla walki z organizacja- 
mi wywrotowemi. 

Zdenerwowanie i pesymizm. 
GENEWA, 20. 10. (Pat). Dzień 20 

b. m. nie przyniósł nie nowego w spra- 
wie konfliktu chifūsko-japoūskiego. 
Zapowiedziane instrukcje rządu ja- 
pońskiego dla tutejszego przedstawi- 
ciela nie nadeszły. Wobec tego roz- 
mowy prowadzone w poniedziałek 
przez przewodniczącego Rady z dele- 
gatem japońskim nie były we wtorek 
kontynuowane. 

Wiadomości, które napływają tu z 
różnych stron o negocjacjach dyplo- 
matycznych japońsko-amerykańskich 
w Waszyngtonie, zwłaszcza wiadu- 
mość o oświadczeniu sekr. stanu Stim- 
sona, że Ameryka w żadnym wypad- 
ku nie weźmie udziału w sankcjach, 
które mogłyby być zdecydowane przez 
Radę Ligi w stosunku do Japoniji, 
wzmógły zdenerwowanie i pesymizm. 

Obecni tu członkowie Rady pozo- 
stają przeważnie w swych hotelach, 
spodziewając się z godziny na godzi- 
nę wezwania na posiedzenie Rady, lub 
też posiedzenie 12 członków Rady z 
przedstawicielem Stanów Zjednoczo- 
nych. Przybywając tu na sesję, człon- 
kowie Rady nie spodziewali się pozo- 
stawać w Genewie tak długo. Zwłasz- 
cza zniecierpliwienie okazuje delegat 
Wielkiej Brytanji Reading, który prag 
nąłby powrócić do Londynu z powodu 
wyborów w Anglji, które odbędą się 
za kilka dni. 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczo- 
nych generalny konsul Gilbert odwie- 
dził w dniu 20 b. m. przewódniczące- 
go Rady Brianda i lorda Readinga, 
poczem miał dłuższą telefoniczną roz- 
mowę z Waszyngtonem. 

Wiadomości, które obiegały tu, o 
złożeniu memorjału japońskiego, ma- 
jącego zawierać sprecyzowane stanowi 

sko rządu japońskiego w sprawie ewa 
kuacji Mandżurji, okazały się nie- 
prawdziwe. 

Żaden memorjał w tej sprawie nie 
został złożony, co jest zresztą rzeczą 
zrozumiałą, gdyż stanowisko Japonji 
wobec Rady w obecnym stanie kon- 
fliktu nie jest jeszcze wyjaśnione, a 
stawiciela Japonji w związku z zapro- 
stawiciela Japonji w ziwązku z zapra: 

szeniem delegata Stanów Zjednoczo- 
nych trwają w dalszym ciągu. 
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Zjazd Młodzieży Rzemieślniczej. 
Drugi Zjazd pracującej młodzieży 

(pierwszy odbył się 27 października 
1930 roku). rozpoczął się uroczystem 
nabożeństwem w kościele  Bonifrat- 
rów, celebrował J. E. biskup Banduct: 
ski, który wygłosił przy tem jedno ze 
swych podniosłych i ideowych kazań, 
nawołując do pracy dla dobra Ojczyz- 
ny i Jej chwały. Na Zjeździe p. Łaza 
rewicz, prezes, przemówił do zebra- 
nych, objaśniając cele i zadania Zw. 
Młodzieży Rzemieślniczej, dziękując 
obecnym «a liczne przybycie i stwier- 

   

.dzając coraz żywsze zainteresowanie 
się zrzeszeniem. które stojąc na grun- 
cie państwowości polskiej i idei pracy 
w normalnych warunkach, może sku- 
tecznie przeciwstawić. się wpływom 
wschodnim. 

Zaproponował prezydjum w 0s0- 
bach p. Nagrodzkiego Zyg., p. Trusz- 
kowskiej, p. Szymańskiej, p. Oszurko, 
i in., eo zostało przyjęte oklaskami. 
Przewodniczył p. Nagrodzki. Nastąpi- 
iy przemówienia powitalne: p. Kurator 
Szelągowski zachęcał młodzież do zdo 
bywania oświaty obok pracy zawodo- 
wej. p. Hajdukiewiez przedstawiciel 
wojewody. mówił o wyścigu pracy i 
jej państwowem znaczeniu, poczem 
przmawiali przedstawiciele Zw. Nau- 
czycielstwa Szkół Powszechnych, Brat 
niej Pomocy Akademickiej, Zw. Pol. 
skiej Młodzieży Demokratycznej, (to 
ostatnie przemówienie odznaczało się 
doskonałą logiką i rzeczowem ujęciem 
kwestji współpracy młodzieży akade- 
miekiej z rzemieślniczą, i koniecznoś- 
cią wytworzenia wspólnego frontu 
ideowego). Związek ten istniejący od 
1886 r. reprezentował p. Klukowski, 
przemawiali też od Vilnensii, od Re- 
zerwistów i Wojskowych. od Strzelca, 
od Cechów. Te ostatnie przemówienia 
były najbardziej charakterystyczne. 
gdyż malowały dokładnie stosunek do 
jnłodzieży starszego pokolenia maj- 
strów wileńskich, znanych ze swej su- 
mienności w wykonywaniu rzemiosła. 
które w niektórych dziedzinach np. 
stolarstwie, posunęli do artyzmu. 
Zwłaszcza przemówienia p. Niedeka, 
(Cech piekarzy), i p. Oszurko, (Cech 
Stolarzy) cechowała troska o dalszy 
rozwój rzemiosła w Wilnie, o zamiło- 

wanie do tworzenia rzeczy trwałych, 
pięknych, sumiennie odrobionych, о- 
bawa przed zalewem tandety i żal, że 
tradycja dokładnego odrobienia przed- 
miotów powoli ginie w sferze rzemieśl 
niczej. Nawoływanie do zwrócenia na 
tę stronę życia rzemieślniczego uwagi, 
dźwięczało z każdego przemówienia 
starszych cechów. W imieniu Cechu 
szewców przemawiał p. Tarasewicz, 
bardzo rzeczowo j rozumnie. 

We wszystkich przemówieniach 
słyszeć się dawała nuta wielkiej życzli 
wości do młodzieży, troska o ich 
przyszłość materjalną i moralną, oraz 
pragnienie przekazania młodym tych 
tradycyj patrjotyzmu i poświęcenia 
jakie zawsze cechowały sferę pracu- 
jącą w noszem mieście, gdzie nieraz od 
waga i bohaterstwo rzemieślników de- 
cydowały o zwycięstwie nad wrogami. 

Na zakończenie porannych narad, 
zostały wygłoszone okolicznościowe 
referaty. 

Popołudnie poświęcono załatwia - 
niu wewnętrznych spraw  Związkó- 
wych. Uchwalono odnośne do życia 
pracowników wnioski z których poda- 
jemy poniżej najważniejszy: 

II Zjazd Zrzeszenia Młodzieży Rze 

  

  

  

  

  

' kilkoma strzałami 

mieślniczej woj. Wiłeńskiego podkreś- 
lając potrzebę i doniosłość organizacji 
Młodzieży Rzemieślniczej prosi Pre- 
zydjum Zjazdu, oraz Centralny Zarząd 
Zrzeszenia o poczynienie starań u 
Władz miarodajnych, by przy Radzie 
Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej 

   Polskiej, oraz wszystkich Izbach Rze- 
mieślniczych na terenie, Polski powoła 
ne zostały referaty dla spraw Młodzie- 
ży Rzemieślniczej, mające na celu 
skoordynowanie organizacyj Młodzie- 
ży Rzemieślniczej, udzielanie wszel- 

kich wskazówek i pomocy przy prowa 
dzeniu prae kulturalno-oświatowych. 
oraz zakładanie tych organizacyj w 
miejscowościach w których one  do- 
tychczas nie istnieją. 

Na zakończenie uproszono J. E. 
Biskupa Bandurskiego o przyjęcie god 
ności honorowego Kapelana Związku. 
GSE TTE RIAA 

   

Demonstracja hitlerowców na 
granicy polsko-gdańskiej. 
Hitlerowcy urządzili w dniu wežoraj- 

szym operetkewą demonstrację na graniey 
polsko-gdańskiej. Około godz. 14-tej grupa 
hitleroweów w liczbie około 60 osób w mun 
durach przybyła ze sztandarem na granicę 
przy moście w Tczewie, Hitlerowcy przybyli 
od strony Licewa (W. M. Gdańsk). 

Polieja gdańska dopuściła grupę hitlero- 
wców do budki kontrolnej, gdzie na widok 
polskiego poliejańta hitlerowey poczęli 
wznosić wrogie okrzyki pod adresem Polski 

Dalsze awantury hitlerowsko- 
komunistyczne w Niemczech. 

BEILIN, 20. X. (Pat). Donoszą z Brun- 
szwiku, że wczoraj wieczorem komuniści 
demonstrowali w Śródmieściu. Doszło do 
wymiany strzałów z oddziałami szturmowe- 

mi hitleroweów, którzy użyli breni palnej. 
Policja aresztowała szereg osób, Również w 
Berlinie wydarzyły się wieczorem poważne 
wykroczenia w dziełniey centrowej. Wy- 
wiązała się strzelanina, w czasie której 2 0- 
soby odniosły rany. 

BERLIN, 20. 10. (Pat). — W mieście 
brunświekiem Wolfenbuttel doszło wczoraj 
wieczorem do krwawych starć ulicznych mię 
dzy hitlerowcami i komunistami. Z obu 
stron padły strzały rewolwerowe. Policja in- 
terwenjowała, używając również broni pal- 

sej. Kilka osób odniosło rany. W ciągu no- 
cy zasztyletowany został jeden robotnik 
przez hitlerowców. 

Litwini naruszyli granicę 
pruską. 

KROLEWIEC, 20. 10. (Pat). Prasa kró- 
lewiecka przynosi wiadomość o naruszeniu 
granicy przez litewską straż graniczną w 
miejscowości Kloken. Władze litewskie wy- 
słały na niemiecką stronę Niemna łódź ze 
strażnikami, którzy uprowadzili do Litwy 
barkę z towarami, znajdującą się po stronie 

niemieckiej. 

Francja w powodzi złota. 
CHERBOURG, 20. 10. (Pat). — Na paro- 

wcu „Europa“ przywieziono 380  beczułek 
złota wartości 500 miljonów franków. Na 
pokładzie 3 innych okęrtów, przybyłych do 
Cherbourga, znajdują się również transporty 

złota, przeznoczone dla banków paryskich. 

Nowy rekord szybowca 
„Lwów", 

LWÓW, 20. 10. (Pat). Podczas 6-ej wy- 
prawy szybowcowej w Bezmiechowej piłot 
Aeroklubu Warszawskiego inż. Stefan Grzesz- 
czyk ustanowił nowy rekord polski długo- 
trwałość lotu na szybowcu, wynoszący 7 go- 
dzin 52 minuty 43 sekundy. Lot został do- 
konany na szybowcu „Lwów konstrukcji 
inż. Grzeszczyka. 

„Tragiczny wypadek 
we Lwowie. 

LWÓW, 20. X. (Pat). „Gazeta Poranna“ 
donosi, iż wczoraj wieczorem na przedmie- 
ściu Lwowa szofer Eugenjusz Huzarkiewiez 

z rewolweru zastrzelił 
swą narzeczoną Stanisławę Słojkównę, ja- 
koby za jej zgodą, a następnie wystrzałem 
w serce pozbawił się życia. 
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| Pienarne posiedzenie Seimu. 
Awantury opozycji w czasie sprawozdania Komisji Regula- 
minowej o wniosku К!. В. В. w sprawie zmian regulaminu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezorajsze posiedzenie Sejmu odb 
się w atmosferze bardzo podnieconej. Pr 
czyną tego było sprawozdanie Komisji Re- 
gułaminewej o Wniosku Kl. BBWR w spra- 
wie zmiany regulaminu. 

Wysoce demagogiczne przemówienia po- 

słów PUŻAKA z KI. PPS i STROŃSKIEGO 
z KI, Narodowego przeciw zmianom regu- 
laminu były przyczyną tego wzrostu tempe- 
ratury na sali sejmowej. 

W momeńcie, gdy na trybunę wszedł p. 
wieemarszałek Sejmu CAR, pod jego adre- 
sem z ław lewicy rozległ się głos „generał- 
ny łamacz praw* 

Poseł CAR — zaszezytu panu nie przy- 
nosi ta ordynarność. 

Poseł PIOTROWSKI (PPS) — pan nie 
może mówić o ordynarności. 

  

  

  

Poseł CAR — raczą panowie wybaczyć i, 
rozgrzeszyć mnie zgóry, że nie będę mógł 
postawić mego przemówienia na tak wyso- 
kim poziomie demagogii jak to zrobili dwaj 
poprzedni mówcy. 

Poseł PIOTROWSKI — bezczelność! 
W tem miejscu na sali powstaje wrzawa. 

Na ławach BB silne okłaski pod adresem 
wicemarszałka CARA, na ławach zaś lewicy 
okrzyki. Marszałek ŚWITALSKI przywołuje 
posła PIOTROWSKIEGO do porządku. 

Powtarzają się głośne okrzyki na lewicy 
Między innymi poseł ŚLEDZIŃSKI, wygra- 
żając w stronę prezydjum Sejmu, wyrzuca 
z siebie jakieś okrzyki, które jednak giną w 
ogólnej wrzawie. Marszałek po trzykrotnem 
przywołaniu posła SLEDZIŃSKIEGO, który 
nie uspokoił się i nie przestawał kestykulo- 
wać, wykluezył go z jednego posiedzenia, a 
następnie gdy ten nie chciał wyjść — z 3-ch 
posiedzeń. 

Na sali zjawia się straż marszałkowska. 
Poseł ŚLEDZIŃSKI otoczony ze wszystkich 
stron kolegami klubowymi głośno krzyczy, 
że z sali nie wyjdzie, Usiłowania straży mar 

   

szałkowskiej wyprowadzenia go z sali są 
bez rezultatu, gdyż napotykają na opór kil- 
kunastu posłów z PPS. 

Między innymi jeden ze strażników z0- 
staje silnie uderzony w nos w ogólnej 
szarpaninie przy wrzawie całej sali, która z 
chwili na chwilę się zwiększa — poseł ŚLE- 
DZIŃSKI sam opuszeza salę. Wówczas po- 
seł WYRZYKOWSKI ze Stronnictwa Ludo- 
wego rzuca pod adresem prezydjum ekrzy- 
ki: „Wyrzucają z sali katorżanina! Czy p. 
CAR i p. ŚWITAŁSKI siedzieli na katordze 
za walki o niepodległość Polski?*, 

Marszałek przywołuje p. WYRZYKOW- 
SKIEGO za ten okrzyk do porządku a na- 
stępnie wyklucza go z posiedzenia. Pan WY- 
RZYKOWSKI krzyczy: „Nie wyjdę z sałit*. 

Marszałek — Jeżeli pan nie wyjdzie za- 
proponuję izbie wykłuczenie pana na mie- 
siąe: 

Izba wniosek ten przyjmuje. Straż mas- 

szałkowska zbliża do p. WYRZYKOW- 
SKIEGO by go wynieść z sali, Jednak mar- 
Szałek ŚWITALSKI w tej chwili przerywa 
posiedzenie na 5 minut. 

Posłowie opuszczają swe ławy zaś po- 
słowie z opozycji lewicowej inłonują pieśń 
„Gdy naród do boju*. 

Po 5 minutach marszałek wznowił po- 
siedzenie już w nastroju spokojnym. 

Warto między innemi zaznaczyć, że w 
czasie tej awantury, urządzonej przez pos- 
łów z Kl PPS, na galerji dla publiczności 
w towarzystwie kilku działaczy z PPS, znaj- 

dował się, przebywający w Warszawie se- 
kretarz Międzynarodówki Zawodowej Holen- 
der p. SCHEWENELS. Nie chcemy przypu- 
szezać by posłowie socjalistyczni całą wczo- 

rajszą awanturę zainscenizowali dla swego 
gościa zagranicznego, takie jednak przypusz- 
czenia muszą się nasunąć obojeinemu ob- 
serwatorowi. 

        

Przebieg posiedzenia. 
Na wstępie posiedzenia rozpatrywano 

wniosek PPS o nowelizacji ustawy oku 
1929 w sprawie pracy młodocianych i ko- 

biet, zinierzający do rozciągnięcia zakresu 

działania tej ustawy na sprzedawców i roz- 
nosicieli gazet i towarów bez względu na to 

czy czynności te wykonywują z połecenia 
pracodawców, czy samodzielnie. W  głoso- 
waniu wniosek PPS odrzucono, natomiast 
przyjęto rezolucję Komisji. 

Zkolei większością głosów odrzucono dru 
gi wniosek PPS w sprawie ubezpieczenia od 

bezrobocia pracowników warsztatów, zatrud- 
niających mniej niż 5 osób, zmie do 
tego, aby przymus ten obowiązy i 
siaj. (Przymus ubezpieczenia wejdzie w ży- 

cie z dn. 28, I. 1983 r.). 
Po załatwieniu tych spraw poseł PODO- 

SKI referował wniosek BBWR. -w sprawie 
zmian regulaminu obrad Sejmu. 

Wniosek Klubu BBWR ma na celu uela- 
stycznienie dotychczasowych przepisów re- 
gulaminu oraz danie możności Izbie korzy- 
stania z łagodniejszych środków przy upo- 
rządkowaniu dyskusji i układaniu porząd- 
ku dziennego. 

Pierwsza poprawka zmierza do uzupeł- 
nienia art. 20 regulaminu o wnioskach ior 
madnych przez wprowadzenie możności po- 
stawienia wniosku formalnego o skrócenie 
czasu przemówień. 

    

     

Druga poprawka odnosi się do art. 35, 
który między innemi postanawia, że mar - 
szałek może zwrócić się do Izby © wzięcie | 
pod obrady spraw, nie objętych porządkiem 
dziennym. Poprawka obecna zdaniem rete- 
renta zmierza tylko do tego, aby umożli- 
wić marszałkowi — co dziś jest niejasne — 
uprzedzenie Izby, że pewne sprawy zamie- 
rza zaprojektować jako uzupełnienie porząd-: 
ku dziennego. 

Wkońcu sprawozdawca 

rygory i wnosi o przyjęcie wniosku 
Nad tym wnioskiem wywiązała się bu- 

rzliwa dyskusja, urozmaicona awanturami 

odpiera zarzut, © 
jakoby wniesek klubu BBWR miał zaostrzać 

Stronnictwa opozycji, zwłaszcza P. P. S. i 
Ludowego. 

W d 

  

usji zabierali glos, wypowiadając 

wko poprawkom posł.: Pużak (P. 
. 5.), Stroński (Kl. Nar.), za poprawkami 

Bogdani (B. B. W.), i v marszalek Car w 
czasie którego przemówienia doszło do a- 

wantur. = 
Celem przerwania wrzawy 

zarządza przerwę 5-ciominutową 
Po wznowieniu posiedzenia przemawiał 

wicemarszałek Car, który, nawiązując do 
oświadczenia pos. Strońskiego, jakoby wnio- 
sek na posiedzeniu komisji upadł, podkreś- 
la, że głosowanie kończy się dopiero wów- 
czas, gdy przewodniczący oświadczy, że 
wniosek upadł lub został przyjęty. 

Mówca powołuje się na wszystkich obec- 
sych na posiedzeniu komisji, że przewodni- 
czący tego jeszcze nie był oświadczył, lecz 
owszem podkreślił, że sam swój głos dorzu- 
ca. Przewodniczący nie może jednocześnie 
spełniać kilku funkcyj: zarządzać przewod- 
nictwem, obliczać głosów i głosować. Mówca 
powołuje się na parlamenty obce, m. in. na 
parlament francuski. 

Nie zmierzamy — kończy mówca do og- 
raniczenia wolności słowa, ani do ogranicze- 
nia praw mniejszości. Dążeniem BBWR. nie 
było zadawanie c parlamentaryzmowi, 
jak twierdzi opozycja, bowiem klub BBWR. 
chce go odbudo 5 

Po przemówieniu wicemarszałka Cara 
zabi głos posł.: Czernicki (Str. Nar.), 
Łucki (KI. Ukr.), Bitner (Ch. D.), oraz Chą- 

dzyński (N. P. R.), wszyscy naturalnie wy- 
pawiadając się przeciwko poprawkom. 

Po przemówieniu posła Chądzyńskiego 
marszałek oświadcza, że do głosu zapisa- 
nych jest jeszcze 7 mówców, przeto odkłada 
dalszy ciąg do następnego posiedzenia. 

Marszałek odesłał do różnych  komisyj 
18 rządowych projektów ustaw i wyznaczył 
następne posiedzenie na piątek 23 b. m. o 
godz. 10 m. 30. 

  

           

  

marszałek 

  

  

  

   
  

    

    

  

      

Warszawie grozi strajk instytucyj użyteczno- 
ści publicznej, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Wobec niewypłacenia pensji urzędnikom 

magistratu warszawskiego, urzędnicy wybra- 
„ li specjałny komitet obrony swoich intere- 
„sów, który postanowił proklamować na 
czwartek bieżącego tygodnia strajk w biu- 

rach i urzędach stolicy. 
W ten sposób o ile nie dojdzie do kom- 

promisu nad Warszawą zawisła groźba straj- 
ku instytucyj użyteczności publicznej. 

Pomoc powodzianom. 
Zawiązany zaraz po zorjentowa- 

niu się w rozmiarach klęski wodnej 
Komitet Pomocy poszkodowanym 
przez wylewy rzek Wiłji, Wilenki, 
Dziśnienki i in. znalazł silny oddźwięk 
w całej Polsce. Ofiary zaczęły napły- 
wać albo wprost do Wilna, albo d> 
Centralnego Komitetu. na którego cze 
le stała p. Prezydentowa Mościcka i p. 
marszałek Raczkiewicz. 

W Wilnie w. woj. Kirtiklis, prez. 
Czerwonego Krzyża p. Uniechowski i 
p. Stanisława Izydorczykowa, zasłu- 
żyli się wybitnie w dziełe niesienia po 
mocy w łonie Komitetu. 

    

Tam gdzie ludzie pozostali literal- 
nie bez dachu i ubrań, oraz środków 
żywności, zastosowano pomoc doraź- 
ną w formie udzielanego prow jantu, 
obiadów, odzieży. I tak, Czerwony 
Krzyż w Wilnie i Powiatowe Komite- 
ty. otrzymały: kartofli 34.574 kilgr. 
zboża 195.248 kg. kawy 200 kg., ry 

żu 5 worków, kaszy 33 kg., mąki 71 
kg., cukru 207 kg., ubrań różnych 110 
pakietów, mydła 250 sztuk, 7 skrzyń 
jaj, 4 skrzynie sprzętów domowych, 
150 ton cementu. 

Po przeprowadzonej rejestracji 
strat, i skontrołowaniu żądań przez 
Komisję szacunkową z ramienia Ma- 
gistratu w Wilnie, a władz starościań- 
skich na prowincji, ustałono zapomo- 
gi na remont zrujnowanych objektów 
budowlanych, obsadzenie sadów. i 
ogólne naprawy gospodarcze. Użyczo: 
no z lasów rządowych drzewa w iloś 
ci 3.500 festmetrów darmo, a drugie 

tyle za zniżoną, minimalną opłatą. 
Zaczęto od udzielania zapemóg 0so- 
bom prywatnym na budowę, na za 
siewy wiosenne i jesienne, potem przy- 
stąpiono do ratowania gmachów. I tak 
np. Tow. Przyjaciół Nauk, zalane jak 
pamiętamy, po sutereny, otrzymało 
3 tys. zł. Katedra, której stan okazał 
się katastrofalny, gdyż nietylko о- 
statnia ale i inne powodzie, nawet 
znacznie mniejszych rozmiarów, pod- 
mywały i zawilgocały źle opatrzone 
sklepy z grobami, otrzymała dotąd 
15 tys. zł. 

Wszystkie 8 powiatów w mniej- 
szym czy większym stopniu poszkodo 
wane, otrzymały łączną sumę 356.450 
zł. najwięcej przypadło pow. bras- 
ławskiemu (129.500 zł.), i dziśnień- 
skiemu, (122.500 zł.), jako najbardziej 
szkodowanym. Ostatnio Wiłejka pow. 
otrzymała 3.500 zł. a Druja na: bu- 
dowę studni 15 tys. zł.. Dla dzieci po- 
wodzian założono w Świątnikach ko- 
lonje letnie. i udzielono im 380 zł. za- 
pomogi. 

Magistrat m. Wilna wziął na sie- 
bie osuszanie suteren i doprowadze- 
nie domków i dziedzińców, studzien i 
ogródków do normalnego stanu, na ten 
cel otrzymał od Komitetu Woj. 10 tys. 

zł. co dało zarobek ludziom potrzebu- 
jącym pracy, a będącym bez stałego 
zajęcia. Doraźnej pomocy mieszkań- 
com Wilna wypłacił Komitet 18.333 
zł. na remont zniszczonych domów 0- 
trzymali właściciele 12.825 zł. Komi- 
tet Główny z Warszawy nadesłał 350 
tysięcy a samo ubogie Wilno, ożywio- 
ne szlachetną gorliwością przyjścia z 
pomocą poszkodowanym tak niespo- 
dzianą klęską mieszkańcom, potrafi- 
ło w tych ciężkich czasach zebrać aż 
22 tys. złotych z licznych zbiórek i 
imprez dochodowych urządzanych 
przez Kom. Organizacyj Kobiecych z 
inicjatywy Kom. powodziowego. Z 

        

" pośród ofiarodawców prawdziwie du- 
chem obywatelskim  odznaczyli się 
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Z komitetu uczczenia 25-lecia 
sacry biskupiej ks. biskupa 

Bandurskiego. 
W uzupełnieniu naszej wczo- 

rajszej wzmianki o zebraniu w wieł- 
kiej sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego w cełu uczczenia 25- 
lecia sacry ks. biskupa Bandurskiego 
dowiadujemy się, że zebrani uchwali- 
li prosić Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej i Pana Marszałka Piłsudskiego 
o objęcie protektoratu nad uroczystoś 
cią jubileuszową ks. biskupa Bandur- 
skiego. Postanowiono zaprosić do ko: 
mitetu honorowego szereg najwybit- 
niejszych osobistości Rzezypospolitej. 

vbraniu komitetu wykonaw- 
ukonstytuuje się w dniacił 

ch i przystąpi do opracowa- 
nia wniosków j obmyślenia sposobu w 
jaki społeczeństwo nasze złoży hołd 
zasługom ukochanego kaznodziei ks. 
biskupa Bandurskiego, w toku oży- 
wionej dyskusji wyłonił się szereg 
konkretnych propozycyj, jak np. wy- 
dania odezwy do narodu, wydania 
stosownych publikacyj i broszur, ał- 
bumu z fotografjami pamiątek ze zbio- 
rów ks= Bandurskiego. Powstała myśl 
utworzenia stypendjum ks. biskupa 
Bandurskiego, urządzenia obchodu w 
szkołach i t. d. — W toku dyskusji 
zakomunikowano, że wśród kolejarzy 
powstała już pierwiej myśl uczczenia 
jubileuszu ks. biskupa Bandurskiego, 
którego kolejarze otaczają szczegół- 
ną czcią i umiłowaniem. 

Myśl ta powstała zupełnie same- 
rzutnie. Na terenie Wileńskiej Dy- 
rekcji K. P., której zasięg obejmuje 5 
województw odbędą się w 236 środo- 
wiskach kolejarzy specjalne obchody. 

Wojewódzka Komisja Spisowa 
P. Wojewoda Wileński powołał na 

podstawie $ 9 rozporządzenia Rady 
Ministrów.-z dnia 2 IX. 1931 r. w spra 
wie przeprowadzenia drugiego pow- 
szechnego spisu ludności oraz $ 30 
Instrukcji dla władz, biorących udział 
w przeprowadzeniu tego spisu—Wo- 
jewódzką Komisję Spisową w składzie 
następującym: 

Prezes Zygmunt Bortkiewicz, dy- 
rektor Tobjasz Bunimowicz, dr. Wa- 

lerjan Charkiewiecz, insp. Jan Czer- 
niewski, poseł Stanisław Dobosz, prof. 
Mieczysław Gutkowski, dyrektor Wi- 
told Hulewicz, dr. Adolf Hirszberg, p. 
Henryk Dembiński, red. Stanisław 
Kodź, p. Tadeusz Łopalewski, p. Te- 
odor Nagurski, p. Helena Romer 
Ochenkowska, red. Janusz Ostrowski, 

p. Antoni Nekanda Trepka, naczelnik 
Józef Małowieski, dyr. Ludwik Macu- 
lewicz, radca Wiktor Piotrowicz, dr. 

Stanisław Świaniewicz, prezes Zyg 

munt Ruszczyc, red. Marjan Szydłow- 
ski i poseł Bronisław Wędziagolski. 

O dniu zebrania się Komisji osoby 
zainteresowane będą powiadomione. 

  

   
   

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   | 

  

  

    

pocztowcy, którzy zdołali zebrać i od 
dać do Komitetu przeszło 14 tysięcy 
złotych. Całość zebranych przez Kom. 
Wojewódzki sum wynosi 116.729 zł. 

Dotacje Kom. Głównego 350 tys. 
zł. Wypłacono m. Wilnu 31.658 zł. 
Pozostałe fundusze obrócone będą na 
dokończenie odbudowy gospodarczej, 
oraz na dożywianie dzieci poszkodo- 
wanych R. 

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

VII. 

Idealna kopia. 
Nic tańszego od życia. Świątynia, czy dom gry? Wytworni goście 
pokradli widelce. Targ niewolników. „Fabryka starożytności". 

Cichy dramat. 

O ile Afryka środkowa jest krainą 
koloru krowi, o tyłe Afryka północna 
jest krainą koloru słońca, tak oślepia 
bielą swych dróg, domów, burnusów, a 
głównie — piasków pustynnych. Owa 
zasadnicza barwa Tunisu, Algeru i Ma- 

  
Pawilon Algeru. 

rokka —- stała się oczywiście barwą pa 
wilonów reprezentujących te francus- 
kie kolonje. Znam je wszystkie trzy. Z 
tem większą ciekawością i dokładnoś- 
<ią mogę porównać kopję z orygina- 

  

Pawilon Marokka, to synteza maro- 
kańskich domów i pałaców: od ulicy 
głucha ściana, wewnątrz białe galerje 
i jasne patio. 

Pawilon zamknięty. Wstęp wolny 
tylko za zaproszeniami, przyczem—od 
była się uprzednio staranna selekcja 
gości. Dziś Francuzi przyjmują sułta- 
na Marokka w przedstawicielstwie je- 
go kraju, a więc — sułtan jest nieja- 
ko u siebie i przyjmuje zkolei. Nao- 
koło basenów patio ustawiono stoły i 
bufety pod prowizorycznemi namio- 
tami. Panowie w smokingach i panie 
w eleganckich toaletach tłoczą się wo- 
kół sułtana. Jest on rzeczywiście ni-- 
lada osobistością — gra wiełką rolę w 
francuskiej polityce  kolonjalnej. 
Wszak w jego ręku spoczywa nadał 
cały ciężar sądownictwa. On to wyda- 
je wyroki śmierci za byle kradzież. 
gdyż przedmiot tylko ma wartość i 
zaprawdę niemasz nie tańszego od ży- 
cia. On skazuje na iażychnniastolć 
ścięcie tych, o których szepnęło mu 
się, że są winni wobec koranu, a wi- 
ną ich jedyną było, że stali się niewy- 
godni z jakichkolwiek względów 
No i giną. A tubyley myślą skrycie: 
„intruz darzy nas Świetną komuni- 
kacją, szkołami, szpitaltmi — daje 
kulturę, wiedzę, a własny sułtan ska- 
zuje na śmierć za przewinienia, za 
które biali karżą swoich parotygod- 
niowym aresztem...* Rzecz prosta -— 
gdy sułtan przyjeżdża — Francuzi fe 
tują jak mogą drogiego gościa. Więc 

   

  

i tym razem „elita* paryska zebrała 
się w pawilonie Marokka. Dziwne tyl 
ko, dlaczego po rozejściu się szykow- 
nych współbiesiadników jego sułtań- 
skiej mości — bufetowy w żaden spo- 
sób nie mógł doliczyć się dwudziestu 
noży i widelców. Doprawdy — zas- 
tanawiające rzeczy dzieją się w „.ele- 
ganckim świecie. > 

Mniej udany od wytwornego pawi 
lonu Marokka jest pawilon  Algeru. 
Choć pretenduje do odtworzenia me- 
czetu — ma raczej banalny wygląd 
jakiegoś kolonjalnego domu gry. Mo- 
że wrażenie to sprawia przykry i sła- 
bo umotywowany kontrast żółtego nii 
naretu z bielą rzeszty gmachu, dość, 

ko elegancją swych białych patio i 
galeryj, a „Alger* poucza jedynie o 
swych bogactwach naturalnych — o 
tyle przedstawiciel Tunisu jest skoń- 
czonem arcydziełem: tu Francuzom 
udało się odtworzyć nietylko dane 
miejsce, lecz jego charakter, jego at- 
mosferę, co jest już całkowitem zwy- 
cięstwem. 

Jak wiadomo — sercem. nerwami 
i niejako: naczyniami krwionośnemi 
każdego wschodniego miasta są jego 
„Suki“, czyli: targi. „Suki* Tunisu-- 
kryte, solidne — są dumą miasta i 
kraju. Bo też targ_ jest czemś w rodza- 

ju siedziby cechu, a zarazem — prze 
yażnie mieszkaniem kupców i wy- 

    
Główne „patio* pawilonu Marokka. 

že. „exterieur“ jest raczej niefortun- 
ny. Zato wewnątrz dość syntentycznie 
wypadły pokazy bogactw tej kolonji, 
która Francję poprostu zalewa winem, 
zasypuje zbożem i zarzuca owocami. 

O ile Marokko właściwie nęci tył- 

  

twórców towaru. Targi te mają swo- 
je dzielnice, niekiedy odgrodzone od 
siebie wrotami i różniące się pomię- 
dzy sobą charakterystycznym stuko- 

. tem, lub zapachem. W dzielnicy skór 
wyrabiają .„babusze* z przydeptaną* 

  

piętą, złotolite poduszki, torebki i in- 
ne drobiazgi. W dzielnicy jubilerów 
dźwięczą małe młoteczki, któremi ku- 
je się oksydowane srebro i miękkie, 
tanie złoto. Wreszcie — w dzielnicy 
tkanin szyją burnusy i „wiążą dywa- 
ny, które powstają z niezliczonej iloś 
ci różnobarwnych supłów. 

Takie są „suki* Tunisu w Tunisie 
i takie są „suki* Tunisu na wystawie. 
Wzdłuż białej, krytej galerji rozsiedli 
się Arabowie wśród swych wyrobów 
i warsztatów. Pachnie skórą i olejka- 
mi. Barwią się dywany. Migocą świc- 
cidełka srebrne i złote. Mienią się fla- 
koniki olejków, taniutkie, lecz efek- 
towne. Arabowie, w swych charakte- 
rysycznych dla Tunisu „fezach“ i 
bogato haftowanych kurtkach — na- 
wołują do kupna. Czynią to jednake- 

wo bezezelnie tu, jak i w kraju: świet 

ną francuszczyzną zapraszają do 
wnętrza kramów, mówią stłumionym, 

namiętnym szeptem, zaglądają w о- 

czy, robią świetne, psychologiczne 
uwagi, wypytują o zdrowie, o humor. 
o samopoczucie, zapraszają na kawę, 
lub, poprostu — na noc. Z natury le- 
niwi — są to urodzeni złodzieje, któ- 

rzy kradną z wdziękiem i ze znajo- 
mością ludzi. Odkąd Francuzi ukró- 

cili wszelkie, zbyt jawne nadużycia — 
wzięli się ostro do handlu, który uwa 
żają za odmianę legalnej kradzieży. 

Na miejscu, w kolonjach, można bar- 
dzo łatwo spotkać Araba, usiłująceg” 
sprzedać zużyte pudełko zapałek, lub 
złamany guzik. Oczywiście — przed- 

mioty handlu na wystawie są niezró- 
wnanie oryginalniejsze, choć rzadko 
bardziej użyteczne. 

Ażeby kopja życia była wierniej. 
sza, w „sukach* odtwarzających tu- 

niskie — bruk jest nierówny, stary, 
zdarty, ściany odrapane, a na zakrę- 
tach krytych uliczek wiszą wyblakłe, 
niebieskie tabliczki z nazwą artecji 
„suku* wypisaną po francusku i po 
arabsku. Oto, łudząco podobny do 

    

  

  

prawdziwego, „Suk el Barka* ze swo- 
im placem kolumn, wśród których 
odbywał się niegdyś targ niewołnica- 
mi, a gdzie obecnie zainstalowano a- 
rabską kawiarnię. Aromat kawy jest 
dziwnie odurzający, zwłaszcza, gdy 
mięsza się z zapachami olejków po- 
bliskiego kramu z perfumami. 

Opodal, z za stosu świecidełek śmie 
je się wesoła twarzyczka Fatymki. W 
głębi kramu siedzi stary, siwy Arab i 
kiwa się nad różańcem. Nie chciał 
jechać do Europy, ałe wkońcu uległ 
prośbom małej, która najwyraźniej 

robi z nim, co jej się tylko podoba, 
czego wymownie dowodzi jej obecność 
wśród mężczyzn, surowo (za dnia) 
przez koran zakazana. Poddając się 
woli małej — stary przeniósł z Tuni- 
su do Paryża swoją „Fabrykę Staro- 
żytności*, gdyż tak to lojalnie nazy- 
wa się sklep, gdzie wyrabiają na po- 
czekaniu różne stare biżuterje, a gdzie 
jedynym autentycznym antykiem jest 
sam właściciel — dziadek Fatymki. 

Staruszek nie ma humoru. Coś go 
gryzie. Tak bardzo nie chciał jechać 
do tej Europy. Deszcz pada. wilgoć. 
Mała kaszle. Kaszle i śmieje się na- 
przemian. Bawi ją Hum białych, który 
jego tak męczy. Interes — prawda —- 
nieźle idzie. Ale cóż z tego, kiedy nie- 
ma słońca, a małej potrzeba go, jak 
południowej roślince. 

No i pewnego dnia nie otwarto kra 
miku. Na niebieskawych, na głucho 
zabitych drzwiach zawisła biała kar: 
teczka. Ktoś drżącą ręką skreślił urzę 
dową informację: „sklep zwinięty z 
powodu śmierci wnuczki właściciela. 

A obok, dalej życie toczy się. kipi. 
pulsuje, wre. Dalej pachną skóry i olej 

ki. Dalej młodzi Arabowie zapraszają 
do swych kramów. Dalej wałęsa się 
bezbarwny, europejski tłum, tak cie- 
kaw egzotycznych woni i barw i tak 
nieciekaw jakichś tam  zaryglowa- 

nych drzwi. 

Marja Milkiewiczowa. 
1 

 



  

Nr. 243 (2185) 

  

e czółnem w rejonie Dzisny 

graniczny, napotkał tajemnicz; 
płynęła Dźwiną z biegiem rzel 
wało opuszczona przez ludz 
ma łaskę prądu, Zainirygowani żołnierze pod- 
pły bliżej i wówczas oczom ich przed- 
stawił się okropny widek. Na dnie łodzi 
deżały trzy trupy: strea, chłopca i młodego 

       
   

mężczyzny w sile wieku. Bliższe ogledziny 

wykazały, iż zysey prawdopodobnie z0- 
stali zamordowani. Szary żołnierski płaszcz 
w jaki ubrany był jeden z tajemniczych tru 
pów wskazywałby na to, że jest to żołnierz 
armji czerwonej i tajemniczy ten wypadek 

rozegrał się na terenie Rosji sowieckiej. 
Wyświetleniem owej owianej mrokiem 

tajemnicy sprawy zajęły się odnośne władze. 

  

  

    

Świeciany. 
Wystawy przysposobienia rolniczego. 

Po zbiórce plonów z. poletek konkurso- 

wych mają się odbyć wysławy zebranych 

plonów według następującego planu: 
Dnia26 października w Podbrodziu i Mie- 

łegianach. 

    

       

   

ździernika w Hoduciszkach. 
ziernika.w Święcianach. 
ada -w Duk 

Dnia 5 listosada w Ignalinie i Świrze. 
Dni istopada r. b. odbędzie się Po- 

to Przysposobienia Rolniczego, 

    

    

   

        

    
      

  

względu pa to, że drogą konkursów 
i widoczną naukę uiepsza- 
iatów rolny ze r 
nien jak n: 
stać przy tej sposobno- 

ówek uprawy gruntów i 

   

  

ogół rolników pow 
dzić wystawę i ko 

ści z porad i ws 
ęgnacji plonów. 

  

Bursa dła dziewcząt 

Staraniem Związku Pracy Ob, 
Kobiet została otwartą w Świę 
sa dla dziewcząt ze wsi kształc: ‹ ię w 
Święcianąch w Szkole Zawodowej i Gimnaz- 

jum 
Dla ułatwienia rolnikom utrzymania 

swych dzieci w bursie opłata jest pobieraną 
roduktami na 30 zł. miesięcznie według 

«en rynkowych. 

Skup wyrobów Inianych. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet pro 

wadzi obecnie ® 5 anach skup płótna 

=wiejskiego. 
Płótnó musi b, zerokość 71—73 cen- 

tymetrów, długie 10 i pół metrów kawałek, 
«ienkość okr ję na wagę, © 1 mtr. 

płótna musi wą 230 gramów. 4 mtr. 
iakiego płótna, re odpowiada powyższym 
«warunkom będzie płacone po 1 zł. 20 gr. 

watelskiej     

  

  

   

      

  

  

   
     

      

Komitet Pomocy Bezrobotnym 
i ucierpiałym od gradohicia. 

Komitety te mają na celu niesienie po- 
anocy bezrobotnym drogą zbierania ofiar 
społecznych, ponieważ budżet Państwowy 
nie może dać tyłe ile obecnie na ten ceł pot- 
Tzeba. 

Ofiary są zbierane w gotówce, w produk- 
%ach i.opale, 

Ча terenie naszego powiatu powstał taki 
Komitet, jak również i Komitety w gmi- 
mach. 

Komitety te zbierają ofiary w gotówce i 
w produktach. 

Zebrane fundusze i pieniądze mają być 

użyte przedewszysikiem dla pomocy 864 ro- 
dzinom w gm. święciańskiej, łyntupskiej, 
anielegiańskiej i żukojniańskiej, którym grad 
datem wybił zasiewy 

Ponadto o ile starczy funduszy pomoce bę 
dzie okazana głodnym dzieciom w szkołach, 
Todzice których nie mają pracy i nie mają 
zarobków. 

Komitet wydaje odezwę, aby osoby które 
zarabiają pieniądze, a więc kupcy, urzędni- 

Ty i t. p. zaofiarowali pół procent swych za- 
wobków miesięcznych, zaś rolnicy po I klg. 
Zboža jeden raz od zasianego -u siebie hekta- 
Ta gruntu. 

Zbiórki będą trwały od obeenego czasu 
«o kwietnia 1932 roku. 

__ Prezesem Komitetu jest ks. kanonik Piotr 
Mańkowski — dziekan święciański, sekreta- 
Azem p, Bolesław Goslinowski — kierownik 
biura Sejmiku. 

  

    

  

  

Roboty drogowe. 
Według sprawozdań gmin i Wydziału Po 

wiatowego w roku bieżącym na dro 
«morządowych ch dnia 1 paździer 
zostały wykonane następujące większe 

boty: 
1 wybrukowano 9 klm., 

2, zbudowano mostów 50 mtr., 
3 naprawiono gruntownie dróg 110 klm. 

    

Oszezędności personalne Sejmiku. 
Wobec kryzysu gospodarczego urzędni- 

kom państwowym zostały zmniejszone po 
bory, a więc urzędnikom i pracownikom sej 
mikowym o 15 proc. 

Oszczędność z tego zmniejszeńia za rok 
wudżetowy 1931-32 wyniesie 11.781 zł. 

Prócz tego wobec przesunięć na stano- 
wiskach pracowniczych w biurze wydz*ału 
powiatowego zostały zredukowane wydatki 
personalne w roku budżetowym 193132 o 
5.610 złotych. 

Razem oszezędność na wydatkach perso- 
malnych ma wynieść 17,391 zł. 

  
  

    

   

  

Obława na wilki. 
Na granicy litewskiej, w okolicy Januli- 

, grasują wilki. Onegdaj w nocy znacz- 
na ilość wilków podehodziła do stajen woj- 
skowych. W związku z powyższem władze 

- O. P. zorganizowały na nawiedzanym pla- 
<a wilków terenie obławę. 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   SA 

Głębokie. 
Otwarcie świetlicy męskiej drużyny 

harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. 

W niedzielę dnia 18-go października rb. 
w budynku gimnazjalnym odbyła się uro- 
czystość otwarcia świetlicy męskiej drużyny 
harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Koło Przy 
Jaciół Harcerstwa przy Gimnazjum im. Unji 
Lubelskiej na posiedzeniu Zarządu w dniu 
11 października r. b. uchwaliło dla uczcze- 
nia zasług wielkiego patrjoty ks. Biskupa dr. 
Władysława Bandurskiego, przy odbudowie 
Państwa Polskiego nadać mę świeilicy 
harcerskiej miano: „Świetlica im. Bisku- 
pa dr. Wiładysława Bandurskiego”, o czem 

sie powiadomił J. E. p. dyrektor. Ko- 
E. Biskup Bandurski w odpowiedzi 
pismo tej treści: 

„Głęboko wzruszony pamięcią Ukocha- 
ych Rodaków, pracujących na rubieżach 

Ziem Wschodnich dla dobra i chwały Naj- 

    
       

    

    

   

    

   

   

  

aśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dzię- 
kuje uprzejmie za nadanie mego imienia 

Świetlicy harcerskiej drużyny męskiej w Głę 
bokiem. 

Na dzień otwarcia tej Świetlicy z całego 
serca błogosławię Ukochanym Harcerzom i 
Kołu Przyjaciół i życzę, by praca harcerska 
rozwijała się pomyślnie na gruncie głchoc- 

kim i wyrobiła szereg dobrych i szlachet- 
nych ludzi, dzielnych i prawych obywateli 
Odrodzonego Państwa Polskiego. 

Bóg niech Waw wszystkim i Waszym 
wysiłkom błogosławi. Z pozdrowieniem i od- 
daniem Ks, Władysław Bandurski Biskup. 
Wilno, 17 października 1931 г.“. 

Nadto J. E. ofiarował do bibijoteki har- 
cerskiej kilka swoich cennych książek. 

W uroczystości otwarcia świetlicy wziął 
udział zasłużony pracownik społeczny, pro- 
tektor harcerstwa, p. Romuald Fryzieki, 
członkowie Zarządu Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa, grono nauczycielskie, żeńska drużyna 

    

  

harcerska im. Emilji Plater i młodzież 
szkolna. 

Do zebranych słowo wstępne wygłosił p.     

dyr. Kozicki, podnosząę wagę dla pracy har- 
cerskiej życia świetlicowego. Zkolei głos za- 
brał opiekun drużyny męskiej p, prof. Jó- 
zef Gorlewski, podkreślając potrzebę wzmo- 
żenia tężyzny dochowej przez przeciwstawie- 
nie ideałów harcerskich egoizmowi jednos- 
tek, a nawet mas społecznych, co w konse- 
kwencji swojej grozi światu zagładą, jeżeli 
nie zwyciężą szczytne ideały. Poczem prze- 
mówiła opiekunka drużyny żeńskiej, p. prof. 
Stefanja Florczakówna, wskazując na znacze 
nie ruchu i pracy harcerskiej w życiu pań- 
stwa. 

Po odśpiewaniu szeregu pieśni starsza 
brać harcerska puściła się w tany, a młod- 
sza rozpoczęła gry i zabawy pod kierunkiem 
p. prof. Babińskiego. 

Tu widać było, jak gimnazjum potrafi 
dobrze połączyć zabawę z potrzebą uświa- 
damiania życia obywatelskiego i państwo- 
wego. Widok rozradowanych twarzy mło- 
dzieńczych, świadczył że gimnazjum obok 
nauki daje tej młodzieży jakowąś radość 
życia. Obserwator. 

Włamanie do lokalu hurtowni 
tytoniowej. 

W Głębokiem dokonano wczorajszej no- 
cy zuchwałego włamania do lokału rejono- 
wej hurtowni tytoniowej. Po przedostaniu 
się do lokalu hurtowni, złodzieje splondro- 
wali całą hurtownię zabierając znajdujące 
się w kasie 50 zł., oraz większą ilość znacz- 
ków pocztowych, stemplowych, papierosów 
i tytoniu na dość znaczną sume. Policja za- 
trzymała dwie osoby, podejrzene © udział w 
kradzieży. Dałsze dochodzenie trwa. (e) 

Dokszyce. 
Niszczenie przewodów teleio- 

nicznych. 

Ubiegłej nocy, niewykryci narazie spraw- 
cy pomiędzy Budsławiem a Dokszycami zni- 
szczyli na przestrzeni 60 metrów druty tele- 
foniczne i telegraficzne. 

W jednem miejscu ciż sami sprawey pod- 
piłowali słup telegraficzny. Zerwane druty 
sprawey zabrali ze sobą. 

Powiadomiose o wypadku władze śled- 
cze wdrożyły dochodzenie, które narazie nie 
doprowadziło do ujęcia sprawców. 

Należy zaznaczyć, że jest to już nie 

pierwszy podobny wypadek, (e). 

Z pogranicza. 
Wybryk strażników sowieckich. 
W rejonie odcinka granicznego Kozdrowi 

cze — Iwieniee strażnicy sowieccy zniszezyli 
dwa słupy graniczne. 

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
  

Kino Miejskio 
w 

Nowogródku 
Czarna gwardja 
  

  

Kine dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku     Indyjski grobowiec 

Serja Il-ga. — WKRÓTCE: NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN   
Kara śmierci 

za zamordowanie szwagierki. 

(Telef. od wł. koresp. z Nowogródka). 

W dniu 20 b. m. Sąd Okręgowy w 
Nowogródku na sesji wyjazdowej w 
Nieświeżu skazał w trybie postępowa- 
mia doraźnego na karę Śmierci przez 
powieszenie Jana Turatułę mieszkań- 
<a gminy Howezno, który dnia 19-g0 
września r. b. na drodze Nieśwież— 

Sejłowieze w celu zawładnięcia zie- 
amią w ilości 2 hektarów pozbawił ży- 
“ia szwagierkę swoją Olgę Kłopiełów- 
nę. Taratuło zamordował swoją ofia- 

i 

rę w ten sposób, że zacisnął jej rę- 

ką nos i usta, wohee czego ta się udu- 

siła. 
W celu zatarcia śladów i upozoro- 

wania samobójstwa zbrodniarz po u- 
duszeniu zawiesił ją na przydrożnym 
drzewie- : 

Na rozprawie sądowej Taratuło 

do zbrodni przyznał się. 

Wyrok ma być wykonany dnia 21 
b. m. rano. | 

K. U-R.-J--E- R 

Nowogródek. 
Nowe auto dla straży 

nowogródzkiej. 
(Tel. od wł. kor. z Nowogródka). 

Burmistrz m. Nowogródka i pre- 
zes zarządu straży ogniowej komisarz 
Kuroczycki wyjechali do Wilna po ku- 
pno nowego auta dla straży nowo- 

gródzkiej. 

Skarga na niesumiennych 
agentów. 

(Tel. od wł. kor. z Nowogródka). 

Do Sądu Okręgowego w Nowogródku 

wpłynęła skarga na agentów firmy Diabolo 

Separator Mikołaja Bagiela i Władysława 

Kruka, którzy na terenie gminy Szezorse 

wyłudzili od kilku gospodarzy zabowiązania 

zawierające umowę na prawo uczęszczania 

ich córek na kursa kroju i szycia pobierając 

zadatki, później kontrakty te podrobili na 

umowy kupna maszyn. 

  

    

Zebranie Sekcji Powiat. Komitetu do 

spraw Bezrobocia w Nowogródku. 

W dniu 15'b. m, w lokalu E. B. W. R. 

odbyło się zebranie Sekcji Pracy i Rejestra- 

cji w celu wybrania Zarządu i omówienia 

prac Sekcji. 

Zarząd Sekcji ukonstytuował się w skła- 

  

  

dzie następującym: Marjan Pawlus — prze- 

wodnicz: Samuel Salomon -— wiceprze- 

wodnicz: Tumilewicz Ryszard — sekre- 

  

tarz. 
Po zaznajomieniu się z protokółem ze- 

brania Sekcji Pracy Komitetu Wojewódzkie- 

go, p. Pawlus skreślił zadania Sekcji Kom. 

Powiatowego. Po dłuższej dyskusji na ten 

temat, na wniosek p. Salomona postanowio: 

no przedewszystkiem przeprowadzić reje- 

strację bezrobotnych w całym powiecie po- 

wiądamiając o tem zainteresowanych dro 
gą ogłoszeń. Rejestracja dokonana zostanie 

przez szłonka Sek 
i Związku Pracowników Niewykw 
nych przy BB. W. R. Praca zaś udzielaną 
będzie przedewszystkiem bezrobolnym nie 

mającym absolutnie żadnego mienia. 

Następnie omawiano sposoby zatrudnie- 
nia bezrobotnych. Kwestja ta jest tem po- 
ważniejszą, że na terenie tut. powiatu nie- 
ma większych fabryk ani też innych ośrod- 
ków pracy gdzieby można poczynić jakiekol- 
wiek kroki, aby chociażby część tych bezro- 

botnych, których jest około 400 rodzin, za- 
i Na wniesek Salomona postanowio- 

no prosić odnośne władze o wyjednanie za- 
mówień na roboty krawieckie i inne dla ta- 
cjonujących na terenie wojew. nowogródz- 
kiego oddziałów wojska i policji, co dałoby 
możność zatrudnienia wielu bezrobotnych. 
Jednocześnie postanowiono prosić o udzie- 
lenie długoterminowego kredytu dla war- 
sztatów rzemieślniczych na zakup surowców. 
P. Iwanowski poruszył sprawę zatrudnienia 
pracowników umysłowych. Na wniosek p. 
Salomona postanowiono zwrócić się w tej 
sprawie do wszystkich instytucyj państwo- 
wych i prywatnych na terenie wojew, no- 
wogródzkiego z prośbą, aby w obecnym ok- 
resie bezrobocia zatrudniano przedewszyst- 
kiem osoby pozbawione wszelkich środków 
egzystencji. > 

Na tem obrady zakończono. 

| Migawki nowogródzkie. 
Nie mam przyjaciół, bo ci są zbyt kosz- 

towni, fałszywi i zmienni zależnie od wagi 

porttelu. Pragnąłem natomiast mieć dużo 

znajomych. Idę więc z moim 

przez ulicę Wojewódzka do naszego znajo- 

  

    

      

(Ik.). 

znajomym 

miego, u którego znajomy mego znajomego * 

chciał mię poznać jako nowego znajomego i 

udowodnić jakie korzyści daje znajomość... 

Coś za dużo znajomych... No mniejsza o to. 

Idę więc z moim zn.., a tu deszcz pada, 

mokro, woda zawarła znajomość z mojemi 

butami i wtargnęła po znajomości do śro- 

dka... 

— Dobrze że tu są jeszcze chodniki — 

mówię do znajomego. Raptem poczuliśmy 

pod nogami błoto. 

— (o to — mówię zły do znajomego — 

niema tu już chodnika? 

— (Cicho — powiada mój znajomy. — 

Przechodzimy obok posesji również mego 

znajomego, który jest w bliskiej znajomości 

z Magistratem, bo tam niby pracuje i ma 

bliskich znajomych w innym urzędzie, więc 

myśli, że Magistrat albo Sejmik położą mu 

chodniki 

— Ale tu i szkoła powszechna jest — 

mówię, widać szyld szkoły nad nowym dom 

kiem drewnianym. — Więc tem bardziej 

należy przyspieszyć połóżenie chodników. 

— Ach niech mi pan nie wspomina o tej 

szkole — mówi mój znajomy. — To tylko 

przez znajomość stoi w tem miejscu szkoła, 

— Czyž to Magistrat nie miał innego miej 

sca, aby wybudować przyzwoitą szkołę? — 

pytam się zdziwiony. k 

— Nie o miejsce tu chodzi, lecz tylko o 

Widzi pan, u tego urzędnika 

magistrackiego wydzierżawiono domek ten 

po znajomości tylko za 3.600 zł. rocznie plus 

150 zł. na remonty, — a za lokal szkoły 

Nr. l,który jest większy, ale nie było po- 

dobno znajomości — płaci się tylko 1200 zł. 

rocznie. 

W tem zagrodziła nam drogę furmanka 

na której leżały dwa ogromne wieprze i mój 

znajomy woła do woźnicy. 

— Panie Dominiku! dokąd to pan wie- 

zie te słonie? 

— Do rzeźni — pada odpowiedź. 

— Przecież to rzeźnia nie w tym kie- 

runku! 

— Nie, ale my wozimy wieprze do dru- 

giej rzeźni. . Niech ją ogień strawi... Ciasno 

tam jak w komórce, trudno... i ta szopa na- 

zywa się rzeźnią. Płacimy przecież Magistra- 

znajomość 

  

° towi do siedmiu złotych za sztukę, których 

do roku jest około 1.500! Więc proszę... Nie 

było to lepiej wybudować nową rzeźnię, na 

którą zresztą Magistrat otrzymał przez 38-ma 

laty przeszło 300 tysięcy złotych pożyczki? 

— Pewnie... — mówi mój znajomy. — 

Ale to wszystko przez znajomość się robi. 

Chodźmy do mego znajomego, a tam dużo 

się o tem mówi. Ale ja miałem już dość 

tych „znajomych. Wczoraj otrzymałem 

znowu kilka nakazów płatniczych z Magi- 

stratu. Też widocznie zawdzięczając podo- 

bnym znajomościom.. Wróciłem więc do 

domu. (Ik.), 

Popierajcie przemysł krajowy 

  

  

МЕ КБ КТ 

WIEŠCIIOBRAZKIZKRAJU. 
Tajemnicza łódź trupów. 

Wczoraj nad ranem patroł K. O. P-u lu- 
ońdeinek 

Lida. 
Obniżenie cen na pieczywo. 

Z dniem 15 b. m. starosta powiatowy w 

Lid wydał rozporządzenie o obniżeniu ce- 

ny pieczywa. Nowy cennik przedsławia się 

następująco: Ё 
W mieście Lidzie. 
Mąka żytnia razowa w hurcie — 25 

klg., mąka. żyłnia razowa w detalu — 

gr. klg, ) żytnia 65 proc. w hurcie 36 
gr. klg, mąka żytnia 65 proce. w detału — 
38 gr. klg. 

Chleb żytni razowy — 27 gr. klg., chleb 

żytni pytlowy 65 proc. — 38 gr. klg., 

W pozostałych miejscowościach powiatu. 

Mąka i chleb razowy po cenie jak w Li- 

dzie a chleb pytlowy 65 proc. — 40 gr. klg, 

Obniżóńo również ceny pieczywa pszen- 

nego. Nowe ceny są następujące: bułka pszen 
na 55 gr. klg. chałki i bułki francuskie 80 
gr. klg., bułki pszenne do wagi 100 gr. (dro- 
bne) — I zł. kig. 

Chleb winien być wypiekany w bochen- 

kach o wadze 1, 2 i 4 kilogramy. M-ur, 

     

    

   

  

Fabryka wyrobów gumowych „Ardal* 

śpieszy z pomocą bezrobotnym. 

Dyrekcja fobryki przemysłu gumowego 

„Ardal* w Lidzie znana ze swej ofiarności 
na najrozmaitsze cele dobroczynne, spieszy 

również z pomocą dla bezrobotnych. Naczel- 
ny dyrektor tej fabryki p. Fiszer złożył do 

lidzkiego Komitetu Walki z Bezrobociem 

30 par obuwia gumowego jako tymczasową 
ofiarę, zapewniając jednak, że w miarę moż- 

ności będzie spieszył z dalszą akcją pomocy. 

Serdeczne „Bóg zapłać* panie dyrektorze za 
ten szlachetny czyn. 

Przy okazji chcę wspomnieć że w czasie 

ostatniego pobytu w Lidzie p. wojewody no- 
wogródzkiego, p. dyr. Fiszer złożył 20 par 
gumowego obuwia na ręce p, wojewody do 
przeznaczenia ich dla instytucyj dobroczyn- 
nych według jego uznania. M-ur. 

Z działalności Ludowego Banku Spół- 
dzielczego w Lidzie: 

Mimo ogólnej ciężkiej sytuacji gospodar- 
czej w kraju, Ludowy Bank Spółdzielczy w 
Lidzie stoi na dobrym gruncie a działalność 
jego przejawia się bardzo, korzystnie, o 

czem Świadczą poniższe dane. 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu i Ra- 

dy Nadzorczej Banku, dyrektor Umiastow 
ski przedłożył sprawozdanie z działalności 
Banku za ostatnie dwa miesiące r. b. z któ- 
rego wynika że za okres ten stan członków 
Banku powiększył się z cyfry 2258 do 2266, 
oraz zwiększ, się udziały z 161.235 
zł. do 163.885 zł., powi ę również 
wkłady z 84,901 zł. na 87.646 zł. 

Pożyczek udzielono na sumę 57 tysięcy 

złotych, a spłacono przez członków 67 ty- 
sięcy złotych. 

Ż powyższego wynika, że mimo ciężkich 
czasów, ludziska oszczędzają. Niema tak źle 
jak mówią. M-ur. 

Kim jest samobójca 
z Góry Trzykrzyskiej? 

   

  

  

      
  

    

Trup mężczyzny N. N. znaleziony dnia 
17.X. 1931 r. przy boisku sportowem 

6 p. p. Leg. Wilno. 

W niedzielnym numerze „Kurjera Wileń- 

skiego* donosiliśmy o zagadkowem samobój 
stwie nieznanego mężczyzny, którego zwło 
ki znaleźli żołnierze wpobliżu boiska spor- 

towego 6 p. p, Leg. < 
Wszelkie usiłowania policji ustałenia toż 

samości samobójcy, przy którym nie znale- 

ziono żadnych dokumentów, narazie nie da- 

ły pozytywnego wyniku. 
W bocznej kieszonce kamizelki samobój- 

cy znaleziono jedynie kartkę reklamową ja: 
kiejś francuskiej firmy z Lyonu. 

W ciągu ubiegłych dwóch dni szereg 
osób oglądało zwłoki wystawione w kostni- 
cy w szpitalu św. Jakóba, lecz bez wyniku, 

Samobójca jest. w wieku od 30—35 lat, 
wzrostu średniego, szezupłej budowy, szatyn, 
oczy *kołoru piwnego, na lewym policzku 
widnieje blizna. Zęby z góry nieco wysta- 
jace. 

Obok podajemy zdjęcie dokonane w &0- 
dzinę po odnalezieniu zwłok. (e) 

Wszechpolski zjazd pracowni- 
; ków miejskich w Wilnie. 

W dniach 8 i 9 listopada r. b. od- 

będzie się w Wilnie zjazd przedstawi- 
cieli Związków pracowników miej- 
skich. 

Na obrady zjazdu przybędą dele- 
gaci Związków z terenu całej Rzeczy 
pospolitej. 

Środy literackie — solą w oku 
organu Litwinów miejscowych: 

„Vilniaus Rytojus“ (Nr. 83), któ- 
rego czołowy publicysta tak energicz- 
nie zareagował —.po polsku i po li- 

- tewsku — na zamieszczoną w naszem 
piśmie krytykę ekskluzywizmu Litwi: 

nów wileńskich, pozwolił sobie na zło 
śliwą wycieczkę pod adresem insty- 
tucji zdawałoby -się tak apolitycznej. 
jak „Środy literackie" i z przekąsem 
konstatuje, że na środy literackie „gor 
liwie wciągana jest młodzież litewska 
Ze względu na to — pisze „Vil. Ryt.* 
— że w tych zebraniach literatów pol- 
skich najczęściej się porusza kwestje 
nieliterackie, ciekawą jest rzeczą, czy 
młodzież litewska wiele się na tych 

środach nauczy. 

Skutki kryzysu gospodarczego 
na roli. | 

Podług danych, w ciągu ubiegłego kwar- 
tału na terenie województwa wileńkiego zli- 
cytowano 67 folwarków i majątków. 

W ciągu zaś ubiegłego miesiąca przepro- 
wadzono licytacyj na 150.000 złotych. 

KR 
| Dziś: 

| Środa | Jutro: 

2a 
| 
| Paždziern. 

  Urszuli m., Hilarjona 
Filipa b m. Korduli 

  

      
  

Wschód słońca —g. 6 m. 09 

Zachód (|, Za. 16.33 

Spostrzeżenia Zakładu Mateersiegii U.S. B 

w Wilnie z dnia 20 X — 1831 reku 

Ciśnienie średnie w milimetrachu 750 

  

  

Temperstura średnia + 5° С. 

. najwyższa: +- 7° С. 

> najniższa: — 0° С. 

Opad w milimetrach: šlad 

Wiatr przeważający: południowy b. silny. 

do 22 mtr. na sekundę. 

Tendencja barcmu silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, wietrzno. 

MIEJSKA. 

— Potrzeby i postulaty szkolnictwa pow- 

szechnego. W związku z układaniem budżetu 

iasta na rok przyszły Inspektorat Sz olny 

osował do Magistratu m. Wźlna pismo, 

w kłórym streścił najbardziej istotne ie 

tualne potrzeby szkolnictwa powszechnego 

w nadchodzącym roku szkolnym W: stres 

czeniu potrzeby te dadzą się uj: ć w nastę- 

pujących punktach: 1) budowa jednego bu- 

dynku na peryferjach miasta dla pomiesz- 

czenia szkoły powszechnej, 2) Budowa w 

śródmieściu gmachu szkolnego o kilku sa- 

Jach na* otwartem powietrzu, co jest wska- 

zane ze względów zdrowotnych, 3) Wy- 

nalezienie lokali 
7-oddziałowych pod szkoły żeńskie. Konie- 

czne to jest przedewszystkiem ze względu 

na odciążenie niektórych szkół zbyt prze- 

pełnionych. Dość powiedzieć, że w szkole 

Nr. 3 jest obecnie 17 oddziałów, do których 

uczęszcza aż 758 dzieci. W szkołe Nr. 20 — 

11 oddziałów i 520 dzieci. Przykładów takich 

  

  

  

     

      

możnaby wymienić b. dużo, Identycznie 

przedstawia się sytuacja w 4-<ch szkołach 

męskich. 
Dalej Inspektorat Szkolny domaga się: 

wynajęcia 3-ch lokali na kursy dla doros- 

łych, dokonania remontu w całym szeregu 

szkół, wyznaczenie pewnych sum na inwen- 

tarz szkolny, urządzenia boisk dła zabaw i 

gier sportowych, w gnowania 1000 zło- 
tych na kursy nauczycielskie oraz umiesz- 

czenie w budżecie sumy 15.000 złotych na 
oświatę dla dorosłych. 

W pismie swojem do Magistratu, Inspe- 
ktorat Szkolny zaznacza, że w roku przysz- 
łym przybędzie 3712 dzieci (rocznik 1925). 

— Jednostronny ruch kołowy. Z dniem 
dzisiejszym na zaułkach: Ś-to Michalskim i 
Lidzkim wprowadzony zostaje ruch jedno- 

stronny. Od strony zabronionego wjazdu wy 
dział komunikacji Magistratu m. Wilna usta- 
wi czerwone tarcze. 

— Pożyezki na drobne remonty domów. 
W początkach przyszłego tygodnia odbędzie 
się posiedzenie Komitetu Rozbudowy m, 
Wilna. Celem tego posiedzenia jest podział 
resztek pozostałych kredytów na dokonywa- 
nie drobnych remontów domów oraz wyda- 
wanie pożyczek na odremontowanie  pose- 
syj i domów, uszkodzonych podczas powodzi 

Sumy jakiemi rozporządza obecnie na 
ten cel Komitet Rozbudowy są b. szczupłe i 
w związku z tem wszczęte zostały starania 

o podział nowych kredytów. 

LITERACKA. 

— Jan Parandowski na dzisiejszej Śro- 

dzie Literackiej czytać będzie rękopis „Dy- 

sku Olimpijskiego", książki o sporcie i Olim 

piadach, nad którą pracuje od dłuższego 
czasu. Po fascynującym odczycie ponie- 

działkowym o pracy pisarza, dziś Parando- 
wski stanie przed nami jako wybitny twór- 

ca i niezrównany stylista. Początek o godz. 

8.30 wiecz. Wstęp na zwykłych warunkach. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Pogłębianie metod nauczania. Od 21 

do 23 b. m. odbędą się konferencje nauczy- 

cieli publicznych szkół powszechnych z róż- 

nych sekcyj pedagogicznych, Konferencje te 
mają na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli 
o nauczaniu i udoskonalenie metod pracy. 

— Wszystkie szkoły powszechne zaopa- 
trzone zostały w świetlice. Dzięki staraniom 
władz szkolnych we wszystkich szkołach po- 
wszechnych uruchomiono świetlice, Magi 
strat dostarczył do Świetlic czasopism oraz 
część potrzebnego inwentarza. Frekwencja 
w świetlicach wynosi od 30 do 70 proc. 

W świetlicach dzieci odrabiają lekcje i 
spędzają czas na godziwych rozrywkach. 

— Nowa szkoła dla dzieci, świętujących 
sabat. Przy ulicy Zawalnej otwarta została 
nowa 4ta z rzędu szkoła dla dzieci, świętu- 
jących sabat. Szkoła zawiera 7 oddziałów w 
tem 5 zasadniczych i 2 równoległe. 

Do szkoły uczęszcza 280 dzieci. 
— Dyrekcja Kursów rysunku i malarst- 

wa im. W. Smuglewicza Wil. T-wa Art. Pła- 
styków podaje do wiadomości, że zajęcia 
na kursach już są w toku i że zapisy na 
malarstwo i rysunek wieczorowy są przyj- 
mowane nadal w lokalu Szkoły (ul, Św. An- 
ny Nr. 18) w poniedziałki i środy od 9—12 
i wtorki i czwartki od 17—19. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zebranie dyskusyjne w Legjonie Mło 

dych. Dnia 18 października r. b. w lokalu 
własnych Legjonu Młodych A. Z. P. dla Pań- 
stwa odbyło się drugie z rzędu zebranie dy- 
skusyjne w bież. roku akademiekim. Na po- 
rządku dziennym poza sprawami organizacyj 
nemi był referat p. Klaczyńskiego Stefana 

p. t. „Dlaczego Legjon Młodych powinien 

zwalczać nacjonalizm*. Temat w ciekawem 

ujęciu p. Klaczyńskiego, podchodzącego doń 

z punktu życia praktycznego wzbudził zain- 

teresowania zebranych. Po referacie wywią- 

zała się ożywiona dyskusja, przenosząca 

punkt. ciężkości zagadnienia na tory rozwa- 

żań  teoretyczno - naukowych. Reasumując 

zgrubsza wyniki dyskusji da się ustalić na- 

stępujące tezy: 
1) Miłość narodu bez regulatora przera- 

dza się siłą rzeczy w egoizm grupowy, po- 
wodujący nienawiść do innych narodów. 

2) Nacjonalizm tworzy sztuczne różnice 
interesów między narodowościami. 

3) Narodowość w stosunku do ludzkości 
powinna być w takim stosunku jak regjona- 
lizm do państwa. Wartość jaką wnosi jedno 
stka do kolektywu narodowego jest w takim 
samym stosunku jak wartość wnoszona przez 
naród do dorobku ogólnoludzkiego. 

4) Jakkolwiek kolektyw narodowy bez- 

sprzecznie sprzyja wytwarzaniu wartości 
kulturalnych o pewnym odrębnym charakte- 
rze to jednak znaczenie tych wartości jest 
niewspółmierne z wartościami jakie mogły- 
by być wytworzone przez wspólnotę mię- 

dzynarodową. ` 5 
5) Narodowość nie jest dostatecznem kry 

terjam do tworzenia organizacyj politycz- 
nych o charakterze terytorjalnym (problem 
mniejszości narodowej) natomiast może być 
podstawa do tworzenia organizacyj politycz- 

nych o charakterze personalnym. 
6) Dla nacjonalizmu państwo nie jest ce- 

lem w samym sobie, lecz jedynie środkiem 
prowadzącym do najwyższego dobra — na- 
rodu. 

7) Treścią psychologiczną nacjonalizmu 
jako ruchu masowego jest nienawiść masy 

     

    

  

  

do kogobądź (np, do Niemców lub Żydów) 

nie zaś miłość narodu własnego — czyli 

cecha wybitnie negatywna. - 

8] Czasami nacjonalizm może przynieść 

pewne doraźne korzyści dla samego narodu 

    

(np. hitleryzm) lecz konsekwencje ostatecz- 

ne są nietyłko dła samego narodu lecz i dła 

„© cywilizacji ogółnołudzkiej ujemne (np. 

szkolnych dla 4-ch szkół . 

s 

wojna odwetowaj. 

9, Jest wybitnie destruktywny, gdyż, 0- 

piera się na syceniu nienawiści narodowoś- 
ciowych, © j 

   
   

    

ze wybitnie negatywnej. 

Po dyskusji odbyła się herbatka towarzy- 

ska z udziałem Senjorostwa Ehrenkreutzów, 
gości oraz 49 członków Legjonu Młodych. 

Z KOLEŁ 

— „Wyrok Króła Jana Kazimierza”, Ze- 

spół Ogniska Kolejowego pod reżyserją art. 
ałowskiego w niedzielę dn. 

łasnej sali (uł. Kolejowa 19) 
„Wyrok Króla Jana Kazimierza” 

okomli. Przed przedstawieniem pre- 

wygłosi p. prof. Józef Wierzyński. 

zątek o godz, 19-tej. Ceny miejsc od 50 

gr. do 2 zł. 

   

     

  

Z POCZTY. 

—- Kartki poeztowe z widokami propa- 

gandowemi. Ministerstwo Poczt i Telegrafów 

wydało i wprowadziło do obiegu kartki po- 

cztowe z widokami propagandowemi, przed- 

stawiającemi krajobrazy oraz zabytki archi 

tektury w Polsce. Kartki te wraz z wytło- 

czonym 15-groszowym znaczkiem  poczto- 

wym są już sprzedawane we wszystkich u- 

rzędach i agencjach pocztowych po cenie 

nominalnej 15 groszy, jednak wobec pod- 

wyższenia od dnia 15 października 1931 r. 

taryfy pocztowej opłata za pocziową kartę 

zamiejscową wynosić ma do dnia 14 kwiet- 

nia 1932 r. —— 25 groszy, a od tej daty — 20 

gros 
Karty pocztowe nowego nakładu | nie- 

wątpliwie zostaną przychylnie przyjęte przez 

szerokie koła społeczeństwa, korzystającego 

z usług pocziy, gdyż poza obszernem, jak 

dotychczas, miejscem na korespondencję, 

zawierają estetycznie wykonane widoki. 
Wydana dotychczas I serja tego rodza- 

    

ju kartek pocztowych zawiera ponad 30 wi-' 

doków z różnych miejscowości Polski, w 

tem także z terenu województw wschodnich 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Stowarzyszenie oficerów przeniesio- 
nych w stan spoczynku. w Wilnie zostało 

przeniesione z kasyna garnizonowego do no- 
wego lokalu przy ul. Gdańskiej Nr. 6 m. 3 
(na piętrze). 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego To- 

warzystwa Ginekologicznego odbędzie się 
dnia 22 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki 
Położn.-Ginekol. U. S. B, (Bogusławska 3) 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Dr. Sedlis — Przypadek pęknięcia ma- 
cicy po cięciu cesarskiem podczas porodu. 

2) Dr. Giecow — Przypadek uwięzni- 

cia główki pierwszego z bliźniąt. 
3) Demonstracje z Kliniki Położn. Gine- 

kologicznej U. S. B, 

— Odczyt p. t. Współpraca intelektualna 
a historja wygłosi prof. M. Lhepitier z Pary 
ża w Uniwersytecie S. B. we środę 21 b. m. 

o godzinie 19, Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 
— Starostwo Grodzkie Wileńskie podaje 

do wiadomości, iż lekar zweterynarji staro- 
stwa urzędować będzie stale 3 tygodnio 
wo, a mianowicie, w poniedziałki, środy i 
piątki od godziny 13-ej do 15-ej w pokoju 
Nr. 1, telefon 11-01, Sprawy niecierpiące 
zwłoki będą załatwiane poza wspomnianemi 
dniami i godzinami przez tegoż lekarza w 
gmachu wileńskiego urzędu wojewódzikego 
(telefon 12-39). ; 

— Nowe ceny na mięso. Zarząd Cechu 
Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie podaje 
do wiadomości p. mistrzów Cechu, iż z dn. 
20 października r. b, obowiązuje nowy cen- 
nik na mięso, ustalony przez Wileńskie Sta- 

rostwo Grodzkie. 
Nieprzestrzeganie powyższego cennika, 

lub pobieranie wyższych cen od wyznaczo- 
nych będzie karane w drodze administracy j- 
nej w myśl art. 4 i 5 Rozp. Prezydenta R. P. 
z dn. 31 VIII, 1926 r. — aresztem do 6 ty- 
godni, lub grzywną do 3.000 zł. 

We własnym interesie pp, mistrowie win 
ni zaopatrzyć się w nowy cennik w Sekre- 
tarjacie Cechu przy ul. Niemieckiej 25 w go- 
dzinach od 9-ej do 16-ej. 

  

    

RÓŻNE. 
— Urzędnicy Izby Przemysłowo-Handle- 

wej na rzecz bezrobotnych. Urzędnicy Izby 
Przemysłowo-Handlowej samoopodatkowali 
się na rzecz bezrobotnych w wysokości 1 
proc. od pobieranych gaż, począwszy od dn. 
1 listopada na przeciąg 5-ciu miesięcy. 

— Teatr Miejski „Łutnia*. Dziś w środę 
dnia 21 b. m. z powodu próby generalnej 
ze sztuki p .t, „Aurelciu nie rób tego* — 
przedstawienie zawieszone. e 

Wie czwartek premjera arcywesołej, po 
raz pierwszy granej w Polsce, komedji w 
3-ch aktach T. Łopalewskiegó „Aurelciu nie 
rób tego”, w dekoracjach i reżyserji p. H. 
Zelwerowiezówny. Jest to świetna satyra na 
przesadne pojęcie o konieczności pracy spo- 
łecznej mające w skutkach zaniedbanie obo- 
wiązków rodzinnych, do nawrotu do których 
i do otrzeźwienia potrzeba było aż użycia 
podstępu ze strony męża. Satyra ta została 
wyposażona w galerję przepysznych typów 
z maestrją oddanych przez panie: -Dunin- 
Rychłowską, J. Detkowską, I. Ładosiównę, 
S. Zieliūską, B. Sławińską, oraz panów: 
świeżo pozyskanego dla naszej sceny. Е, 
Glińskiego; Z. Karpińskiego, J. Łubiakow- 
skiego, K. Puchniewskiego. 

— Koncert. Cecylji Hansen. Po wielkich 
sukcesach artystycznych w Holandji, Szwe- 
cji, Norwegji oraz w Paryżu, przyjechała do 
Polski skrzypaczka światowej sławy Cecylja 
Hansen, o którą dobijają się wszystkie biu- 
ra koncertowe. Prasa zagraniczna wyraża 
się o tej artystce z niebywałym zachwytem, 
nazywając ją „aniołem skrzypiecć* i zazna- 
cza, że instrument jej oraz ona sama stano- 
wią nierozerwalną całość i że tak grać jak. 
ona, może tylko wiełka artystka Cecylja 
Hansen, która grać będzie u nas w przysz- 
łym tygodniu - * + 

— Teatr Miejski -na Pohulanee. W środę 
dnia 21-go b. m. po.raz ostatni po cenach © - 
50 proc. niższych „Złoty wiek rycerstwa”, 
który do łez rozśmiesza publiczność, hojnie 
darzącą wszystkich wykonawców z p, L. 
Wołłejką i J. Ciecierskim na czele. 

W czwartek dnia 22-go b .m. oraz w pią- 
tek dnia 23'b. m. przedstawienia zawieszo- 
ne naskutek koniecznej instancji niezbęd- 
nych nowych reflektorów, w zastosowaniu 
do arcydzieła St. Żeromskiego „Roža“. 

Do wystawienia tego wiekopomnego ar- 
cydzieła zarówno zespół artystyczny jak i 
Dyrekcja przygotowują się z całym pietyz- 
mem, na jaki arcytwór ten w zupełności za- 
sługuje, nie szczędząc sił ani Środków, w 
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tem przekonaniu, że w uznaniu wzniosłych 
poczynań Dyrekcji tłumy wilnian pośpieszą 
do teatru aby złożyć hołd nieśmiertelnemu 
dziełu znakomitego pisarza. 

Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza, Dekora- 
cje W. Makojnika. 

W. sobotę dnia 24-go b. m. tak w „Lut- 
ni* jak i na Pohulance z powodu próby ge- 
neralnej z „Róży St. Żeromskiego popołud- 
niówki odwelane. 

— Popołudniówki. W niedzielę dnia 25 
b. m. o godz, 4-ej po poł. po cenach zniżo- 
nych w Teatrze „Lutnia* „Ładna historja* 
z p. Dunin-Rychłowską i J. Wasilewskim na 
czele, oraz na Pohulance wraca na afisz 
„Matrykuła 33 z M. Wyrzykowskim i I. Bre * 
noczy na czele, 

— Juan Manen najsławniejszy skrzypek 
hiszpański otworzy sezon tegorocznych kon- 
certów Wileńskiego Towarzystwa Filharmo- 
nicznego. Znakomity skrzypek wykona wła- 
sny koncert hiszpański, Taniec Czarownic 
— Paganiniego, Pieśń słowika — Sarassa- 
tego, Rondo (solo skrzypcowe) Boula, 
Gawot — Martieniego i in. Przy fortepjanie 
Dr. Edward Steinberger, 

Bilety w cenie od 1 do 6 zł. do nabycia 
w biurze „Orbis* ul. Mickiewicza 11. 

Koncert odbędzie się w sali Konserwator- 
jum Muzycznego, ul. Wielka 47 (wejście z 
ul. Końskiej 1). 

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

ŚRODA, dnia 21 października 1931 roku. 
11.58: Sygnał czasu, 12.10: Kom. meteor. 

12.15: Muzyką rosyjska (płyty). 15.25: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty). 15.55: Program 
dzienny. 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: 
„Dwie sylwetki 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 eksport* odczyt. 19.45: Pras. 
dzićnn. radj. 20.00: Felj. muzyczny. 20.15: 
Rewja. 21.00: Kwad. liter. 21.15: Recital 
skrzypcowy Juana Manena. 22.15: „Don Ju- 
an“ Ryzarda Straussa (płyty). 22.15: Kom. 
22.45: Odczyt francuski. 23.00: Muzyka ta- 
neczna. 

CZWARTEK, dnia 22 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Pogad. ze Lwowa. 12.35: Poranek 
szkolny z Filharmonji. 15.25: „Twórcza pra. 
ca“ odczyt. 15.45: Progr. dzienny. 15.50: Au- 
UG dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 

16.40: Muzyka z płyt. 17.05: Kom. 17.10: ,.Jó- 
zef Sułkowski” odczyt. 17.35: Koncert mu- 
zyki hebrajskiej i pieśni. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Misyjnego. 19.00: „S nka pocztowa 
Nr. 172“. 19.20: Progr. na piątek i rozmait. 
19.30: Nowości teatralne. 19.45: Pras, dzien 

20.00: „Dusza Wołynia* felj. 20. 
yka lekka. 20.30: „Wesoła imatrykula- 

21.00: Muzyka lekka. 21.25: Słuchowi- 
sko, 22.15: Słynni śpiewacy (płyty). 22.40: 
Kom. 23.00: Muzyka lekka. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z DZIEJÓW BOHATERSKICH. 

Dziś o godz. 16.20. 
Coraz silniejszy obserwujemy pęd do wy- 

grzebywania postaci historycznych i odtwa- 
rzania w całej prawdzie patosu ich ż 
Ludzkość odwraca się od fikcji beletrys 3 
nej ku nagiej wymowie faktów. Zdarzenia 
mówią same za siebie, P. Walerjan Char- 
kiewicz nie będzie potrzebował ubarw 
staci gen. Józefa-Ludwika hr. Hauke-Bosa- 
ka i por. Marji Antoniny Lix (alzatki wal- 
czącej w powstaniu styczniowem w Polsce i 
potem w czasie wojny francusko pruskiej w 
oddziałach wolnych strzelców) w odczycie 
p. t. „Dwie sylwetki bohaterów dwu naro- 
dów*. 

  

       

  

  

     

   
  

  

          

   

  

Tylko 3 dni! Od wtorku dn 19-go b. m. 1931 r. 
od godz. 4 — 6 dla młodzieży. 

   

NASZ EKSPORT. 
Dziś o godz. 19.30. į 
To ciekawe. Co przywozimy z zagranicy, 

każdy średnio zamożny obywatel może się 
co do tego zorjentować, Ale wywóz wymyka 
się z pod obserwacji szerszej publiczności. 
Będzie ona wdzięczna p. Stefanowi Ruckie- 
mu za informacje w odczycie p. t. „Nasz 
eksport". 

WYSTĘP JUANA MANENA. 
O godz. 21.55 wystąpi z recitalem skrzy- 

pcowym przed mikrofonem artysta i kom- 
pozytor o wszechświatowej sławie, Hiszpan 
Juan Manen. Jego talent odtwórczy pozba- 
wiony tanich efektów wirtuozowskich, a zgłę 
biający dzieło sztuki, jego wspaniały ciepły 
ton zdobył mu pierwsze miejsce pośród 
najsławniejszych skrzypków świata, a siła 
sugestywna jego skrzypiec podbiła rzesze en 
tuzjastów. Jako kompozytor należy Manen 
do najlepszych muzyków hiszpańskich; dwie 
symfonje: „Nowa Katalonja“ i „Juventus“ 
należą do reprezentacyjnych utworów współ 
czesnej hiszpańskiej literatury muzycznej. 
W ramach tego wieczoru usłyszą radjosłu- 
chacze koncert na skrzypce i orkiestrę, 
Pieśń i Taniec Iberyjski własnej kompozy- 
cji oraz Bacha Rondo et Badineri, Marti'ego 
Celebre Gavotte, i Beethovena Koncertstiieke 
na skrzypce i orkiestrę w układzie Manena. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanownej Redakcji 

Kurjera Wileńskiego. 
W związku z listem do Redakcji z dnia 

17 b. m. w sprawie nądużyć z mej strony 
przez wystawienie sztuki nie według scenar- 
jusza p. kpt. Bzowskiego i Lasonia, zaś wed- 
ług układu St, Wyrzykowskiego, oświadczam, 
że jako kierownik imprezy mam zawsze wy- 
bierać pomiędzy nadesłanemi pracami tę, któ 
га uważam i uznaję za najlepszą. Jednoczes- 
nie oświadczam, że wszelkie stosunki z p. p. 
kpt. Bzowskim i zastępcą kpt. Lasonia -— 
Swietlikiem Stefanem zmuszony byłem przer 
wać, ponieważ panowie ci wspólnie, przez 
kilka dni starali się mnie zmusić do świad- 
czeń materjalnych, żadnemi przepisami nie- 
przewidzianych. 

Załączając dla Sz. Redakcji wyrazy sza- 
cunku i poważania pozostaję 

A. Baranowski. 
Wilno, hotel Versal, Zamkowa 26. 

  

  

   

   

      

Do Szanownej Redakcji 

Kurjera Wileńskiego. 
W związku z listem do Redakcji z dnia 

16 b m. inkryminującym mi zrobienie plag- 
jatu ze sztuki, której autorami są jakoby, 

o podpisani w owym liście, oświadczam, 
że na podobną napaść trudno mi odpowia 

dać i dawać jakiekolwiek wyjaśnienia. Jeżeli 
panowie ci, jak zapowiedzieli, mają zamiar 

wystąpić na drogę sądową, to wówczas, mam 
nadzieję, rzeczoznawcy, porównując oba sce 
na e, wydadzą najwłaściwszy osąd. 

jednego prawdopodobnie ciek. 
gą przyczyny powodujące równ. 
reżysera, że sztukę wypaczy: 

nej zrobił karykaturę, i że napaść ow 
się dopiero na 10-em z rzędu widowisku (8 
razy grane w Warszawie pod reżyserją mo- 
ją), a to dłalego, że obecnie uniemożliwi 
р. p. Świetlikowi, kpt. Bzowskiemu nac į- 
gač impresarjo p. Baranowskiego i, že jako 
trzeci współautor scenarjusza „Cud nad Wis- 

łą dałem wypłacenia mi ustalonych przy 
wspólnem porozumieniu z kpt. Lasoniem i 
kpt. Bzowskim procentów zagwarantowa- 
nych „słowem honoru*, których p. kpt. 
Bzowski mnie uiścić nie chciał 

Przypuszczając, że replika moja jest do- 
statecznie ą, pozwalam i 

dla Sz. Red 
zy szacunku i poważania. 

- Stanislaw Wyrzykowski. 
art. dram. 

  

  

        

    

   

    

       

  

  

  

     

Wilno, dnia 19 X. 81 r. 
Hotel „Wersal*, Zamkowa 26 

Rekord humoru Wesoły pechowiec 
W roli gł. Harry Liedtke. NAD PROGRAM: Jak 

> KU R JE R Ww IDE NS « I 

Druga sprawa doraźna. 
Zabójstwo w czasie wieczorynki. Zbrodniarza sąd doraźny 

skazał na dożywotnie więzienie. 
Wezoraj w lokalu sądu grodzkiego w 

Święcianach specjalnie delegowany z Wilna 
komplet sądu doraźnego w składzie pp. sę- 
dziów: Józefa Zaniewskiego (przewodniczą- 
cy), Czesława Sienkiewicza i Edwarda Góry 
rozpatrywał drugą zkolei na naszych  zie- 
miach sprawę w trybie doraźnym 

Tym razem na ławie oskarżonych zna- 
lazł się mieszkaniec wsi Kondraciszki, gm. 
mejszagolskiej Miron Kuźminow, liczący lat 
22, oskarżony o zabójstwo. 

Zbrodnia, według aktu oskarżenia speł- 
niona została wieczorem dnia 13 września 
b. r. w zaścianku Budryszki, gm. mielegjań- 
skiej, pow. święciańskiego. 

Tego wieczora w mieszkaniu Tarasiewi- 
ezowej miała odbyć się wieczorynka na któ- 
rą licznie ściągała młodzież. 

Między innymi przybył tu Kuźminow, 
który wraz z innymi chłopcami stanął w 
drzwiach wejściowych, bacznie przypatrując 
się przybywającym uczestnikom zabawy. 

W chwili, gdy do izby wchodził Naum 
Katyszow, Kuźminow, nie zamieniwszy z 
nim ani jednego słowa, wyjęty bagnet utopił 
w okolicę szyi. 

Ugodzony padł na ziemię, brocząc obfi- 
cie krwią. Sprawca zaś zbrodni rzucił się do 
ucieczki. н 

Rannym zajęli się świadkowie - zajścia. 
Ulokowali go na wozie i mieli zamiar prze- 
wieś ćdo lekarza, jednak w międzyczasie Ka- 
tyszow zmarł. 

Oględziny sądowo-lekarskie ustaliły, że 
śmierć ofiary nastąpiła wskutek upływu 
krwi z przeciętej tętnicy sennej. 

Niebawem polieja zatrzymała sprawcę za 

bójstwa i odnalazła narzędzie mordu, 
Śledztwo ustaliło, że między zabójcą 

Kuźminowym, a jego ofiarą — Katyszowem 
nie istniały żadne zatargi. Natomiast świad- 
kowie ustalili, że Kuźminow miał porachun- 
ki z Bazylim Katyszowem, jednak nie de- 
cydowal się przeciw niemu wystąpić, ponie- 
waż bał się obdarzonego wielką siłą fizy- 
ezną jego brata — Nauma. 

Zabójca przyznał się do zbrodni, uspra- 
wiedliwiał jednak swój poostępek tem, że 
był zmuszony działać we własnej obronie, 
gdyż Naum Katyszow zamierzał uderzyć go 
nożem. 

Na zasadzie rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 2 września 1931 roku sprawę 
przekazano sądowi okręgowemu do osądze- 
nia w trybie doraźnym. 

Wezoraj zarówno przedstawiciel urzędu 
prokuratorskiego p. vice-prokurator Hejbert 
oraz obrońca z urzędu oskarżonego, adw. 
Sole kwestjonowali kompetencję sądu doraź- 
nego, domagająe się przekazania sprawy są- 
dowi zwykłemu. 

Sąd odrzucił wniosek stron i postanowił 
sprawę kontynuować. 

Po zbadaniu zgórą 20 świadków, wysłu- 
chaniu oskarżenia i obrony, sąd udał się na 
naradę, w wyniku której © godz. 2 min. 10 
p. p. ogłosił sentencję wyroku. 

Oskarżony Miron Kuźminow uznany z0- 
stał za winnego zarzucanej mu zbrodni, a 
wobec tego skazany na bezterminowe cięż- 
kie więzienie. 

Wyrok ten, jako powzięty w trybie do- 
raźnym, jest ostateczny i apelacji ani kasa- 
cji nie podlega. Ka-er. 

Banda fabrykująca bezrobotnych i fikcyjni 
bezrobotni 

przed sądem 
Przed trzema łaty odnośne władze wpad- 

ły sa trop dużej afery oszukańczej, polega- 
jącej na stwarzaniu bezrobotnych upraw- 
nionych do pobierania zasiłków z Piura Fun 
duszu Bezrobocia, 

W marcu 1928 r. kierownik Państwowe- 
go Urzędu Pośrednictw. Pracy w Wilnie p. 
Józef Baranowski stwierdził cały szereg po- 
drobionych zaświadczeń Kasy Chorych, na 
podstawie których osoby wymienione w 
tych zaświadczeniach pobierały zasiłki jako 
bezrobotni. 

Uwiadomione o tem władze śledcze 
wszczęły dochodzenie i ustaliły, że zakwe 
stjonowane zaświadczenia Kasy Chorych na 
nazwiska: Jana Banela, Wacława Gołębiow- 
skiego, Antoniego Sajkowskiego, Heleny 
Bernackiej, Teodora Gołubcowa, Bronisława 
tozicza, Romualda K yca, Marji Iwano- 

iej, Konstantego Myszkowskiego, Pawła 
zy i Heleny Kojrówny są istotnie sfał. 

  

  

   

     

  

       Poli 
szowane. 

Okazało się, iż niejaki Jan Kirjanow po- 

    

  dając się za Lesz tskiego osobiście lub 
za pośrednictwem Banela, Biernackiego i 
Gołębiowskiego nawiązywał kontakt z ubie- 
gającymi się o zapomogi, a wymagane od 
nich przez P. U. P. P. dokumenty preparo- 
wał za co otrzymywał wynagrodzenie. 

Pomysłowi ści, będąc w posiadaniu 
autentycznych zaświadczeń Kasy Chorych 
na inne nazwiska, wywabiali niepotrzebną 
treść, a po wpisaniu odpowiednich* danych 
zaopatrywali w nie osoby pretendujące do 
zasiłków, aczkolwiek uprawnień po temu 
nie mieli. 

Na podstawie w ten sposób sfabrykowa- 
nych zaświadczeń oraz również sfałszowa- 
nych przez Kirjanowa świadectw różnych 
firm o pracy odbytej u nich otrzymali z 

   

      

  

   

  

  

Komik amerykański Monty Bauks. 
NAD PROGRAM: Cowboy mimowoli 

okręgowym. 
Biura Funduszu Bezrobocia: Banel — 378 zł. 
Gołębiowski — 90 zł., Sajkowski — 120 zł. 
Gołubcow — 90 zł., Bernacka — 90 zł, Ko- 

i ł, Kojranówna — 135 zł. i Po- 

  

      
szo 63 zł. 

Prócz tego wiele innych osób zaopatrzo- 
nych w sfałszowane dokumenty również u- 
biegało się bezprawnie o zapomogi, lecz w 
porę zostały zdemaskowane. 

W wyniku długotrwałego śledztwa za- 
równo główny aranżor afery Kirjanow, jak 
też jego wspólnicy Biernacki, Banel i Gołę- 
biowski oraz wszyscy ci, którzy korzystali z 
podrobionych dokumentów znaleźli się przed 
III-cim wydziałem karnym sądu okręgowe- 
go w składzie: wiceprezesa p. W. Brzozow- 
skiego oraz pp. sędziów Cz. Sienkiewicza i 
O. Okulicza. 

Oskarżenie 
Korkuć, 

Po rozpatrzeniu sprawy, sąd uznał wszy- 
stkich podsądnych za winnych dokonania 
inkryminowanych im czynów przestępczych 
i po połączeniu wymierzonych im kar za 
poszczególne przestępstwa skazał na zamk- 
nięcie w więzieniu, zamieniającem dom po- 
prawy Jana Kirjanowa i Jana Biernackiego 
przez 4 lata, a po zastosowaniu ustawy G a- 
mnestji przez 2 lata i 8 miesięcy każdego, 
Jana Banela i Wacława Gołębiowskiego 
przez 2 lata a po zastosowaniu amnestji 
przez l rok i 4 miesiące każdego. 

Oskarżonych: Sajkowskiego, Gołubcowa, 
cką, Kozicza i Kojrównę sąd skazał na 

ienie przez pół roku, zmniejszając im 
ten wymiar na zie amnestji o połowę 
a resztę kary zawieszając na 5 lat. 

Wreszcie osk.: Iwanows 
Myszkowski, ukarani zostali 

  

   

  

   

  

wnosił podprokurator, p. 

  

      

  

  a, Koszczyc i 
3-miesięcznym 

  

Kino - Teatr 
przebój! 

dramat miłosny! 

Dziś! Sensacyjny 
Upajający 

więzieniem, lecz karę tę na podstawie am- 
nestji sąd im w całości darował. 

Jednocześnie sąd uwzględniając powódz- 
two cywilne, wytoczone przez Frokuratorję 
Generalną zasądził na rzecz skarbu państ- 
wa od skazanych kwoty nieprawnie przez 
nich pobrane z Biura Funduszu Bezrobocia. 

Skazani. Kirjanow, Biernacki, Banel i 
Gołębiowski zapowiedzieli odwołanie się na 
wynik do sądu apelacyjnego. Ka-er. 

INN SNES STT 

KINA IFILMY 

„MILION 

(Hollywood). 

Rzeczywiście — miljon. Miljonowo, bowiem 
nietylko — setnie, można się na nim ubawić. 
Niezmiernie żywe, miłe widowisko. Skonden- 
sowany, zabawny esprit gaulois. To nie 

i i nudne mało dowcipne komedje + 
ańskie. Przystępując do forsowania 

ękowców bracia Warner uratowali swo- 
ją kieszeń, ale podcięli sukcesy filmu ame- 
rykańskiego, który na swo j niemocie stał. 
Z chwilą, w której zaczął mówić, zaczęło wy- 
chodzić najaw, jak niewiele ma do powie- 
dzenia i natychmiast został w tem zdystan- 
sowany przez Europę. Teairalizacja kina, 
którą, będź co bądź, jest jego udźwiękowie- 
nie w znacznej części (bardziej może jeszcze 
niż kwestja je ykowa), zgubiła film amery- 
kański, a ściślej jego powodzen: Pop) 
szerszym, niż północno_amerykański, . 2 
cie. Wyszlo na wierzch, jak niewysoka jest 
kultura słowa żywego w tym nowym kraju, 
jak daleka in minus od poziomu tego co 
wykształciło się, niewątpliwie przez znacz. 
nie większą liczbę wieków w Eur pie. 

Występuje to zwł: 6 i 
medji, Niebawem t 
filmu europejs 
go i w tej aśnie twór 
Pierwszym jaj kwiatem jest świetny, widz 
ny przez nas w ubiegłym sezonie „Pod 
dachami Paryża”, Obok niego, nieco przed- 
tem, nieco potem powstały liczne inne, m 
dzy inn. przemiły „Złodziej miłości”, które- 
go też niedawno, z wielką uciechą ogląda- 
liśmy. Teraz „Miljon“, tegoż Rene Claira, 
co i „Dachy Paryża”, doskonała farsa mu- 
zyczna, pełna najniefrasobliwszego na świe- 
cie, humoru, przepociesznych perypetyj na 
temat przygód pewnego, obdarzonego przez 
losy główną wygraną, sz wca, „Pistolet 
śmiechu”, torpeda wesołości. 

Typy, typki i typkowe, sytuacje nad sy- 
tuacjami, przesycone doskonałym, pełnym 

finezji, charakterystycznym komizmem, z 
przepyszną m. inn. parod zmurszałej pra- 
babki opery, aż cuchnącej już swoim obrzyd 
liwym szablonem aktorskim i dekoracyjnym. 
A przytem akcja! Jakie tempo! 

Wszystko razem jest arcydziełem reży- 
serji Rene Clair'a, aktorzy są niby marjo- 
netki w jego rękach. Poza pewnemi walo- 

      

    
  

    

  

  

      

    
    

    

    

    

czyna się renesans 
głównie franci      

     

    

  

    

    

      

   
rami psychofizycznemi które on umiał w 
nich odnaleźć i niesłychanie drobiazgową i 
sprawną reżyserją wykorzystać — trudno 
jest znaleźć więcej zasług aktorów w 
filmie, 

Kończę tę recenzję zwykłą moją piosen- 
a: Kiedy u nas znajdzie się prototyp Rene 

Clair'a? Czyż esprit polonais nic już nie jest 
wart? Kiedy gromadzie spekułantów filmo- 
wych, przeciwstawi się jakiś szczery, talent, rzetelny artysta? Kto go wynajdzie? 

tym 

ką   

    

  

Humor. 
Ostrzeżenie. 

Dyrekcja tearu wędrownego 
przy wejściu plakat z napisem: 

„Wejście dla psów wzbronione”. 
Po przedstawieniu, które zakończyło się 

sromotną klapą, ktoś z widzów dopisał na 
plakacie: 

„Liga ochrońy zwierząt”, 

wywiesiła 

  

Wesoły Madryt 

Nr. 243 (2185) 

Odpowiedzi redakcji. 
P. J. K. w Waśkańcach. Korespon- 

dencji nie zamieścimy. Bliższe wyjaś- 
nienia i znaczki pocztowe do odbioru 
w redakcji. 

SPROSTOWANIE. 
: w liście. do redakcji w sprawie przedsta- 

wień na boisku 6 p. p. Leg. „Cudu nad Wis- 
łą* zam. w „Kurjerze Wil* z dnia 18 b. m. 
drugi podpis powinien brzmieć: kpt. Józef 
Bzowski, co wskutek nie uwagi zee ostało 
zamienione już poprawionem nazwiskiem p. 
Stefana Świetlika. 

      

  

   

Zwiększenie szerokości toru 
kalei wąskoterowych. 

Ministerstwo komunikacji, dążąc do znor 
malizowania szerokości toru kolei wąskoto- 
rowych, oraz do zwiększenia tonażu i szyb- 
kości pociągów, opracowało plan zmiany 
szerokości toru z 600 mm. na 750 mm. 

W wykonaniu tego planu przerobiono już 
100 km. toru kolei Dukszty—Druja. 

Nadawanie telegramów z po- 
ciągów. 

Ministerstwo komunikacji 
ministerstwem poczt i telegrafów opracowu- 
je obecnie przesisy nadawania telegramów 
prywatnych przez podróżnych w pociągach. 

Telegramy takie będą nadawane w poci 
ach za pośrednictwem konduktorów. któ- 

y zkolei telegramy przekazywać będą ko- 
lejowym urzędom telegraficznym na iż 

j i, na której pociąg się zatr nuje_ 
tego rodzaju telegramy będzie nie 

sza, niż za telegramy normalne. Po- 
dróżni będą mogli nadawać telegramy nie- tylko do wszystkich miejscowości w Polsce, 
ale i zagranicę. (Iskra).. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE SZEFERA. 

W związku z wypadkiem samochodowyne przy ul. Sadowej, podczas którego został za- bity dorożkarz Mowsza Sawicz (zaułek Ni- 
kodemski Nr. 2) zatrzymany został szofer 
taksówki Nr. 16 Kozłowski. Wezeraj Kozło- 
wski decyzją wiceprokuratora przy sądzie okręgowym w Wilnie został zwolniony do 
rozprawy sądowej, którą przeciwko niemu 
wytoczono, (e) 

UJĘCIE ZŁODZIEJASZKÓW. 
W nocy z dnia 19 na 20 przez 3 poste- runek P. P. m. Wilna zatrzymani zostali 

Daniszewski Edward i Tamulewicz Maciej, 
znani zawodowi złodzieje, zam. 
łockiej 4. Znal żuch, po- chodzący prawdopodobnie z kradzieży, gdyż 
z posiadania takowego nie mogli się wytłu- 
maczyć. 

  

wspólnie z 
   

    

      

          

  

   
   

PODRZUCONE DZIECKO. 
W dniu 19 b. m. w gminie żydowskiej 

przy ul. Orzeszkowej znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku około 5 miesięcy. Przy podrzutku znaleziono kartkę z napisem w języku żydowskim: „Na imię Bejne. — jestem w krytycznem położeniu, oraz z po- 
wodu wyjazdu w celu poszukiwań r 
zostawiam dziecko na opiekę ludzi miłoser 

› Podrzutka ulokowano w przytułku Dzieciątka Jezus, ч 
KRADZIEŻ, 

Kadziewicz Marja, bez stałego miejsca 
amieszkania, przebywając chwilowo w mie- 

niu Tadryka Witolda (Straszuna 8) u- 
100 złotych. 

odnaleziono w 
przy Hali Miej- 

   
   

        

    

    

kradła garnitur męski wartoś 
w dniu 19 b. m. garnitur 

ganie gotowych ubrań 
i sależącym do Rynsztejna Samuela (ul. 

Zawalna Garnitur zwrócono poszkodo- 
wanemu, Kadziewicz Marję zatrzymano. 

  

      

     

W roli głównej bożyszcze kobiet, ulubieniee 

mac Ramon Novarro 
   

cznoś 

Seans wieczorowy 
od godz. 6—8— 10 
Koncert. ork. pod batutą M; Salnickiego. 
z dziej. kolon, Ameryki Droga Qlbrzymów.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., 

Od czwartku 22 października r b. ukaże w którem bierze udział 20000 
się na ekranie monument. utwór filmowy Droga Olbrzymėw osób ma przestrzeni 4300 mil 
Walki starych szczepów indyjskich z białemi twarzami. 93 wielkich artystów, 22 operatorów i sztab cały z 200 
pracowników technicznych pracowało nad realizacją tego filmu. Z dostosowaną ilustracją muzyczną wystąpi 

koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

i czarująca Dorothy Jordan. 
NAD_ PROGRAM: Wesoła ———— komedja 

LUX“ 
Miekiewicza 11,t. 15-61 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 

Jedna noc w hotelu to w Ameryce ładnie i Tygodnik P. A. T. 
— Od 22 b. m. olśni Was, oszołomi, oczaruje i zachwyci gigant. epos 

parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

Wesoły Madryt to film, który każe sersu bić prędzej. Klip i Klep jako Arohitekty. iezosć афе та osią ie Ceny miejsc od 40 gra 

Zupełnie nowe wydanie! see zabic HRABINA PARYŻA 
Sensacyjny romans-tragedja w 14 aktach. (Jako niepodzielna całość). Szczyt doskonałości tematu i obsady. 

Ei Miejskie 
S3ĄŁA WIEJSKA 

„Satrobramyka 5. 

  

  

Dziś! Najpiękn. superszlagier! 

  

  

Początek o godz 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3:30 do 10 wiecz. aa Em l Jaanings, Mia ży, Włodzimierz Gajdarow i Krik Glezner be S 

IĘK. KINO-TEATR BZISŁ Sensacj | Režyserja Ryszarda Eichberga. 
й a я 

ми rasės Postrach Salonów (755 was" | KINO TEATR, | Baisi zi ZAKLĘTY KRĄG x; "Richard 5ix, 
przebój dźwiękowy! lus i Jack Raine. Film, który wcią- Aro (Rs) a BEL cznOsE: Richa rd Dix 

gnie wszystkich widzów w swą misternie spleconą intrygę. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Na |-sży seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8'i 10.15. 

WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „Hadżi Murat" z Iwanem Mozżuchinem i „10-ciu z Pawiaka”. 

„ABLIOS" 
Weńska 89, tel. 9-28 Światowid 

Mieklewicza 9. 

oraz preśliczna Esthera Ralsten. Film ten to sensacja; to wielki triumf miłości dwojga serc. Moc niespodzia- nek na tle dzikich NAD PROGRAM: Wesoła komedja 
A a okolic indyjskich.     

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

4DWIĘKOWE KINO Dziś! NE Rež, Rene. Claire twórcy filmu „Pod z ё lia а Rekordowy * sukces 1 000 0 00 M ] dachami Paryża”; W rol. główn. Ana- Ob Ę ё 
Tyuipęn = | Векогдону аее Та U. ! on bella, Rene Lefebure, Louis Allbert | [EJLALEIALALALICO wieszczenie. EGZEMI | dzkalnie ęzy I 00CGE = ! оЕа аНЕ Atrakcje dźwiękowe. z i wiz dni =. ed yk RR a Z NOWOOTWORZONA Komornik PARA S e R jum A.Klippla, Warszawa, | niemiecki, francuski 

| Sw a i .20, : „„Žrei. - 9 ilnie, al. los ADS ) I Hloklaw. 22, tel. 15-28 NASTĘPNY PROGRAM: „Hanżi Murat" z Iwanem Możżuchinem, WKRÓTCE „;10-ciu z Pawiaka". POLSKA Sashos, Saro U Al. G ošia ads ania 25 T kra 875 s włoski (konwersacja). 
. MLECZARN IA października 193] r. od godz. IO rano w DC przy Gia amanis je. ; j i ё ówi i iumf. 1] ój dźwiękow i ódzkiej 16, odbędzie się sprzedaż z prze- 2 ze wszystkich przedmiot. 

Dźwiękowe Kino Dziś! Nowa uzup. kopja! Film, o którym mówi cały Świat! Triumf. przebój dźwiękowy! przy ul. Wielkiej 29 aa A. z Ro Aa Dr. GINSBERG do matu ry NA ZACHODZIE BEŻ ZMIAN bout irc tai: | k GINSBERG | "i mati ai į N SG) : 8 mleko masaż weryy Sysas łe CY (ACK sumę GUQ ZISORARYKO KO оег ao || SZKOŁ S0dpiEliowoś ciec | | Р ełośnej pow. Erika M. Remarque'a. NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. Foxa. R Sj a» proteneyj Michała jurszana i innych, а, гусъ‘#"ег:‚‘о:\:«›: Ёі Pb A i P tek o odz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt: odz. 2-ej. $ «| 1203/V1 omornik (= . . gimn. i studenci U. 5. B. 

«al, Wielka 47, tel. 15-4 oczątek seansów o godz. w dnie świąteczne o g ) = ra chłodzące oraz В od godz. 8-01 B spaciaią RiorktAENak o - RY к ы % obia y domowe = el. > 66: (oszenia do Redakcji 
Dziś i dni następaych! = m ы 0 Į ane il лааа | is Tajemniczy Dr. Fu Manchu| no... =». gioszenie. || p RES WE ‚ ) в aktach p. r. ь : a ч Ž ie Zakłady Przemysłowe, Spółka [ BI 0GNIS KO W rolach głównych: Warner Oland, Jean Arthur i Neil Hamilton. вОа АЬУ"_”:"{‚ШЁ‚Ш 1др:.д;дупіпіе'іпеш akcjonarjuszy l. UMOWICZ 

M. : Tajemnicze zjawiska: Sygnał śmierci, ukryta trucizna, hipnotyzm — utrzymują widza w ciągłem napięciu. FIFEFFFEFF RA EA NE zgromadzenie spółki. które od- Choroby weneryczne, || M tobsk Aworea kolejcw.) | Początek o godz. 5-ej, w niedz. i św. o 4-ej pp. Nast. progr. „Ofiarna noc" z Charles Farrelem i Mary Dunkan Będzie się w Wilnie w lokalu przy ul. Wileńskiej 16 | „kóme i moczopłciowe, + W. U. с т 7 w dniu 3] października 1931 roku, o godz. 7 po poł. | ul. Wielka Nr. 21, udziela korepetycji - 
z następującym porządkiem dziennym: i tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 w zakresie 6 klas, BILANS SUROWY D*zamnjenie wybór: przewodniczącego zebranie. | tel 92%, 23 Si 3-8 | „W Zakresie G klas. с 7324 2) sprawozdanie i bilans oraz rachunek zysków Dawiedzieć oi w Ado 

Ń ° i biegł k administracyjny, т di Ё 
WILEN Ss KIE G 0 P R Y WĄT N E G 0 BAN K U HAN DLOWE 60 šP. AKC RE = i 3 A Aaa EŃ Paa akwa sat Akuszerka „Kurjera Wil 7213 

. w $ oraz udzielenie absolutorjum zarządowi, AKTYWA na dzień 30 września 1931 r esz Lanka ji dh | Pracownia futer okryć : 3 » 5) wolne wnioski. i ° 
i ji: Kapitały własne : Ь Leona Baranowskiego. ) 256% wyj S S ai ст НН 2.500.000.— STEK Pyimuje cd 9 do 7 wieczoj, u itauie аерар R 

5) I ostolość w BLU PONEGP: K/ÓL 3 Bu 5) zapARoWY TO оо аЕА 120.981.84|  2.620.981.84 ulica Kasztanowa 7, m.5.-| 1 м zakres krawiectwa z A as 289 636.72 | — 519.441.16 Wkłady: TE 3 Е ь Šikai || W-Ž. P. Nr..60, О kyśnietatwa webodzące, i wz Kė — 216.007.90 t i sijos SEE da ywo z A ią 4.351.172 58 
Ad. Mickiewicza 46—4. 

Ni ADO L ALARA: . . . .| 2.085.263.42| 6.386.436.— || ? Akuszerka 7316 , 
apiery war ‹ : а > zak k : 2 RE REAR 

2) Božyezki państwowe . - - - - - - - | „280056 AT Bietacė Aa in rdeiome otirnnėsa kpedyta) = "596663 | | leśnej, polnej) każdą ilość drobnicowo i wagonowo, || $niatoWSKA | Nisszkani (5 wynajęcia B) ME R IS 41.739.28 |  833.496.82 KEdWLONGWOMIE |. 60 E, — 1.419365.24 Ceny do omówienia. Oferty składać przeprowadziła SIE: "| 4, 6:1 7 -poksjowor tibie. O At” S US KS 5 i kraj ka A = 224 257.34 ul. Zamkową 3, m. 3, | gow 5 
Udziały i akcje w przeds. kons. . . . Ę ROZ km e. oaz ŻA = 22.094.46 | | Wilno, ul. Wileńska Nr. 39, m. 1, Aa | 7 że om wygoda Pankai kė = 154.682.22 R$ŻBE rachunki, . . . « . © . . zie = 615.897.55 przedstawiciel SZKÓŁEK DANIŁŁOWO. ny, usuwa ch. bro- | Mickiewicza i Nr. 28 ulica 
A DEE Ž ; . : š ż i o 5 : RE 3.599.069 64 Proećnty i prowizje TOŻA6 16 а 0: s; gol. > SóPoRc A ZE Ek 11 SE Borowa SDoGiEiEE a „Li bież da di be : kredytu : Oddzisły cie 155: WOMAN l = ši ы pa-sikšis u dozorcy. Pa RE Bei 4.385.657.71 z MRZENANE! ‚ AE. b) niezabezpieczone . . . . . . . . . .| __268.76405| 4,654421.76 ' uniwersyt: frahcusk, E 6 rzeda 8 ja | Buchalter - Bilansista. 
L ania o Rt. 1 = 189.163 63 Ė OKAZYJNI p SIĘ : S 

yczki termin ją 633.000.--— 
aje e cie CE z długoletnią samodzielną 

po: T T ы 645.823.93 
do sprzedania niedrogo okazyjnie kompletny praktyką w dziedzinie księ 

Różne rachunki. . + -- PA AR: = G 
ięz. francuskiego 8 o. в gowości przemysłowej, 

oszty, I PE e POCO 

Mał | bankowej i handlowej; o- 
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      Redaktor „odpowiedzialny Władysław Menkiewicz.          


