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Po głosowaniu 
w parlamencie Rzeszy. 

Po wielkiem napięciu w wewnę- 

trznopolitycznem życiu Niemiec na- 

stąpiło pewne uspokojenie, bowiem 

rząd Briininga uzyskał większość, ja- 

kiej mało się spodziewało. Przy gło- 

sowaniu nad wnioskiem o votum nie- 

ufności rząd uzyskał 295 głosów prze- 

ciwko 270, aczkolwiek najwięksi opty- 

miści liczyli na to, że kanclerz uzy: ka 

zaledwie kilka 

Obecnie wiadomo powszechnie kto z 

  

głosów - większości. 

posłów głosował za rządem i kto prze- 

ciw rządowi i dlatego też można łatwo 

przedstawić sobie obraz nastrojów po- 

ywniosko- 

  

szczególnych stronnictw i 

wać dałszy bieg wypadków. 

Głosowanie poprzedzały uciążliwe 

pertraktacje zakułisowe. tak, że mo- 

wy w parlamencie wygłaszane były 

do próżnych ławek. Nigdy też sejm 

niemiecki nie przedstawiał się tak, jak 

przed głosowaniem piątkowem; pos- 

łowie przygotowali sobie swe mowy 

expose jeszcze przed  wygłoszeniem 

Briininga, tak, że na jego wywody 

wogóle nie reagowali. Hitlerowcy czy- 

   nili nadzy 

większość. Kiedy rozniosła się wieść, 

że niemiecka partja gospodarcza, któ- 

  

  

ajne wysiłki, by uzyskać 

  

rej głosy miały zadecydować, chce do- 

piero w ostatniej chwili przed gloso- 

waniem powziąć uchwałę co do sła- 

nowiska wobec wniosku o votum nie- 

ufności, hanekenkreuzlerzy obiecywali 

jej kilkastek*w” przy: ym gabinecie, 

subwencje dla przedsiębiorstw prze- 

  

    

mysłowych i t. p. - 

Przed głosowaniem panowało w 

parlamencie olbrzymie napięcie; na 

sali znajdowali się wszyscy posłowie. 

, żę Briinin- 

  

Śmiało można powiedz 

ga poparły następujące stronnictwa: 

centrum (68 posłów), partja państwo- 

wa (16), bawarska partja ludowa (19). 

społeczni (18), niemiecka par- 

iańska (5), ludowo-narodowa 
chrz     
tja włoś 

(6) i partja socjalno - demokratyczna 

(136), razem 268 głosów. Zjedhoczona 

opozycja narodowa, do której należą: 

hackenkreuzlerzy (108), niemieccy 

nacjonaliści (41) i dyssydenci z Land- 

svolku (2) liczy 151 posłów. Oprócz 

tego opozycja mogła liczyć na 77 gło- 

sów komunistycznych i 7 głosów s0- 

cejalistów lewicowych; razem 228 gło- 

sów. O sytuacji zadecydować miały 

czetery grupy „chwiejne: niemiecka 

partja ludowa (30), partja gospodar- 

(19) i niemiecko- 

hannowerska partja (3). 

cza (22), Lanvolk 

czyli razem 

74 postów. 

Przy głosowaniu nie wszyscy po- 

słowie byli obecni. Brakowało 6-ciu. 

Pomiędzy brakującymi byli m. in. 

premjer pruski Otto Braun, były mi- 

nister spraw zagranicznych dr. Cur- 

tius i przewodniczący partji gospodar- 

czej dr. Bredt. Natomiast niemieccy 

nacjonaliści, centrum, chrześcijańsko- 

społeczni, bawarscy ludowcy, Land- 

volk i partja państwowa przybyli do 

sejmu w komplecie. Wszyscy uprzy- 

tomniali sobie. że chodzi tu o wielkie 

    

rzeczy, które zadecydować mają o lo- 

sach państwa. jego polityki wewnętrz- 

nej i zagranicznej. Blok rządowy bez- 

warunkowo stanął po stronie Briinin- 

ga i za nim głosowała też partja g0- 

spodarcza, która swemi głosami za- 

ważyła na szali. Niemiecka partja lu- 

dowa głosowała przeciwko rządowi, 

5 starych przyjaciół Stresemanna z dr. 

Kahlem i Kardorifem na czele głoso- 

wało za Briiningiem. inni byli nieobec- 

ni. Trzech posłów niemieckiej partji 

hannowerskiej wstrzymało się od gło- 

sowania. Landvolk głosował przeciw 

rządowi i tyłko dwaj jego członkowie 

wypowiedzieli się za kanclerzem. 

Taki wynik jest“ wielką porażką 

niemieckich nacjonalistów i hacken- 

  

kreuzlerów, bowiem trzeba zważyć 

że w tym wypadku w swych usiło- 

waniach zmierzających do obalenia 

rządu Briininga popierani byli przez 

wszystkich posłów komunistycznych 

i te grupy, które życzą sobie upadku 

Briininga. Jeśli w większości społe- 

czeństwa niemieckiego przyjęto wynik 

głosowania i zwycięstwo Briininga z 

uczuciem ulgi, to w szeregach nacjo- 

nalistów niemieckich i hackenkreuzie- 

rów, którzy niecierpliwie oczekują 

chwili, kiedy obejmą rządy w Niem- 

czech zapanowało wielkie rozgorycze- 

nie; przywódcy są rozczarowani. Brii- 

ning otrzymał z różnych części Rzeszy 

tysiące 

Jednym z pierwszych, którzy Briinin- 

gowi gratulowali był dr. Curtius. któ- 

ry w swem telegramie zaznaczył, że 

telegramów  gratulacyjnych. 

razem ze swymi przyjaciółmi głosował - 

by za rządem, gdyby nie musiał w tej 

chwili przebywać poza Berlinem. 

W społeczeństwie niemieckiem za- 

panował spokój. Rząd może więc spo- 

kojnie realizować swe plany i utrwa- 

lać swą pozycję. Jeszcze w dzień gło- 

sowania konwent senjorów parlamen- 

tu niemieckiego postanowił, aby sejm 

odroczony został do 23 lutego 1932 r. 

a pierwsze posiedzenie nie będzie zwo- 

łane przed 26 lutego. Do tego czasu 

rząd Briininga chce załatwić różne 

sprawy natury gospodarczej, licząc na 

  

to, że przyszła wiosna przyniesie lep- 

szą sytuację. Natomiast- polityka opo- 

zycji jest dla opinji publicznej więk- 

szym probłemem. 

  

Jeśli doniedawna 

polityce opozycji sprzyjał ezts, to w 

  

przyszłości okoliczność ta sprzyjać jej 

nie będzie. Hitler staje się bezradnym 

i w liście otwartym opublikowanym 

w centralnym organie swej partji 

„Volkischer Beobachter** oskarża Brii- 

ninga przedewszystkiem dlatego, że 

zgodził się na płacenie reparacyj, co 

jego zdaniem jest przyczyną kryzysu. 

W odpowiedzi Briining zaznacza, że 

  

Hitler nie podaje konkretnych wnio- 

sków, jak wyjść z tej sytuacji i uzdro- 

wić państwo. EP. 

Dzień P. Prezydenta Rzpiitej. 

WARSZAWA, 22 X. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na audjencji gen. Wróblewskiego, 
byłego dowódcę O. K. I, oraz de- 
legację z prof Pieńkowskim na 
czele, która zaprosiła Pana Prezy- 
denta na uroczystości ku czci Fa 
raday'a. W południe Pan Prezydent 
przyjął ministra Rzeczypospolitej w 

Moskwie p. Patka. 

Audjencje u p. ministra 
W. R. i 0. P. 

WARSZAWA. 22. X. (Pat.) Pan 
minister W. R. i O. P. przyjął w dniu 
22 b. m. prezesa Polskiej Akademii 
Umiejętności prof. Kostaneckiego i ge- 
neralnego sekretarza prof. Kutrzebę w 

sprawach Akademji, następnie preze- 
sa Towarzystwa Geograficznego Mas- 
salskiego, prof. Uniwersytetu Jagiel- 

lońskiego Zarembę. rektora wyžs7 

Szkoły Handlowej w Warszawie pro 

Jackowskiego, pp. Ignacego Balińskie 

go i Antoniego Wysockiego, którzy za- 

prosili p. ministra do komitetu hono- 

rowego jubileuszu pracy literackiej 

Józefa Weysenhoffa. Następnie p. mi- 

nister przyjął delegację rabinów z pos. 

Lewi na czele, pos. Thona, prezesa 
Koła Żydowskiego w Sejmie, wraz z 

pos. Rozmarynem w sprawach szkoi- 

nietwa żydowskiego, wreszcie delega- 

cję Zrzeszenia Mieszkańców Kolonji 

Akademickiej w Warszawie w 0so- 

bach pp. Puchalskiego i Chruścielew- 

skiego w sprawach kolonji. 

Ambasador Filipowicz 

u prezydenta Hoovera. 

NOWY YORK, 22X. (Pat). W 

dniu 22 b. m. ambasador Filipowicz 

przyjęty był na dłuższej audjencji 

przez prezydenta Hoovsra w Wa- 

szyngtonie, poczem był na śniada- 
niu u sekretarza stanu Stimsona. 

  

    

      

lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe 
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Maieżność pocztowa opłaco 1a ryczałtem. 

Wilno, Fiątek 23 Października 1951 г. 
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Dr. H. FEJGUS 
CHOROBY WEWNĘTRZNE 

(specjalność żołądka i jelit). 
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Zawalna 60 Telefon 812 

powrócił. 

TS TS S T III III 

Konflikt chińsko - japoński. 
Stanowisko Chin wobec propozycji 

komitetu pięciu. 
GENEWA, 22X. (Pat). W cza- 

sie wczorajszej wieczornej wizyty 

u przewodniczącego Rady Brianda, 

przedstawiciel Chin Sze złożył dłuż- 

szy memorjał, ujawniający stanowi- 

sko swego rządu wobec propozycyj, 

wysuwanych w komitecie pięciu. 

Jak słychać, w memorjale tym 

przedstawiciel Chin stwierdza raz 

jeszcze, że 1) rząd jego nie podej- 

mie układów bezpośrednich z Ja- 

ponją przed opuszczeniem przez 

Projekt 
(EWA. 22.X. (Pat.). W ciągu 

nocy i rana 22 b. m. opracowany 21 

b. m. projekt rezalueji dla Rady uległ 

dalszemu poprawieniu. Rano w gabi- 

necie Brianda zebrał się komitet pię- 

    

ciu, który w dalszym ciągu obradował” 

nad sposobem dalszego działania. 

Angielski minister spraw zagranicz 

nych lord Reading nalegał szczególnie. 

   na zlikwidowanie sprawy, domaga 

się zwołania publicznego posiedzeni 

Rady na czwariek po południu, gdyż 

ma on zamiar opuścić Genewę tego 

dnia wieczorem. Wobec tego powstał 

projekt przedstawienia Radzie rezolu- 

cji, którą mogłyby przyjąć obie stro- 

ny. lub też takiej rezolucji, która nie 

wymagałaby wogóle żadnej aprobaty 

stron zainteresowanych, lecz któraby 

ponowiła zalecenia rezolucji z dnia 

   

    

  

szolucja zawiera 
CENTSVA, 22. 10. (Pat). — Projekt rezo- 

lueji, który przedstawiony został _ Radzie, 

zawiera 7 punkłów. 
Na wstępie Rada stwierdza, że wślad za 

rezolucją z dnia 30 września, oraz apelem 

rządu chińskiego pewna ilość rządów powo- 

łała się na art. 2 paktu paryskiego. 

W pierwszym punkcie Rada przypomina 

zobowiązania przyjęte przez eba rządy w 

rezolucji z 30 września, a mianowicie 0Ś- 

wiadczenie przedstawiciela Japonji, według 

którego rząd japoński w możliwie szybkim 

czasie wycofa swe wojska ze strefy kolei że- 

laznej w miarę jak życie i mienie ebyw. i 

japońskich będzie skutecznie zabezpieczone, 

tudzież oświadczenie przedstawiciela Chin, 

według którego jego rząd pr. ie odpowie- 

dzialność za bezpieczeństwo a i mienia 

obywateli japońskich. 

W drugim punkcie Rada przypomina, że 

eba rządy dały zapewnienie powstrzymania 

się od wszełkiej polityki i agrt nej akcji 

oraz dążenia do położenia kresu wrogiej agi- 

tacji. 
w punkcie trzecim Rada przypomina de- 

klarację przedstawiciela  Japonji, według 

której kraj jego nie ma żadnych zamiarów 

w sprawie terytorjum Mandżurii. Następnie 

stwierdza, że deklaracja ta zgodna jest z pe- 

stanowieniami paktu Ligi oraz traktatu 9-ciu 

mocarstw. 
Czwarty punkt zawiera przekonanie Ra- 

dy, że wykonanie tych zapewnień jest pod- 

stawą do przywrócenia normalnych stosun- 

ków między obu stronami. Wobec tego Rada 

Przedstawiciele Chin i 

  

   

  

   

     

  

wojska japońskie terytorjów Oku- 

powanych w Mandżurji po 18 wrze- 

Śnia. 2) rząd chiński pragnąłby utwo- 

rzenia neutralnej komisji na miejscu, 

któraby pilnowała trybu ewakuacji. 

3) rząd chiński domaga się wyna- 

grodzenia za szkody, wywołane 

przez okupację japońską. 4) Chiny 

pragnęłyby utworzenia stałej komi- 

sji arbitrażowej dla załatwiania 

koniliktów, 
po ewakuacji wojsk japońskich. 

rezolucji. 
30 września. 

Jak słychać, opracowana rezolucja 

stwierdza przyrzeczenie Japonji ewa- 

kuacji Mandżurji i stawia ostateczny 

termin dla wykonania ewakuacji na 

dzień 16 listopada. Jednocześnie rezo: 

lucja stwierdza zobowiązania Chin do 

zapewnienia bezpieczeństwa życia i 

mienia obywateli japońskich w Man- 

dżurji i zaleca poczyninie kroków w 

celu przeciwdziałania akcji przeciw 

japońskiej w Chinach. Rezolucja zale- 

ca również wszczęcie bezpośrednich 

układów między Chinami i Japonją 

na teniat prac, które mają związek z 

okupacją japońską w Mandżurji. 

“ AV zakonezeniu, jak słychać, гехо- 

lucja stwierdza, że Rada pracować 

będzie permamentnie i odracza się do 

dnia 16 listopada r. b. 

siedem punktów. 
domaga się od rządu japońskiego, by rozpo- 

czął natychmiast i dokonywał stopniowo od- 

wrotu wojsk ze strefy kolejowej w ten spo- 

sób, by dokonano tego całkowiecie przed na- 

stępnem posiedzeniem Rady. Rada domaga 

się pozatem od rządu chińskiego, by wydał 

potrzebne zarządzenia, mające na eclu za- 

pewnienie hezpieczeństwa życia i mienia oby 

wateli japońskich, mieszkających w Chinach. 

Ponadte Rada zaleca przydzielenie  przed- 

stawicieli obcych mocarstw do władz chiń- 

ieh w Mandżurji, by umożliwić im bacze- 

nie nad wykonywaniem omawianych zarzą- 

dzeń. 
W punkcie piątym Rada zaleca rządom 

ehińskiemu i japońskiemu natychmiastowe 

wyznaczenie swych przedstawicieli do załat- 

wienia szczegółów przeprowadzenia ewaku- 

acji i objęcia w postadanie epróźnienych te- 

rytorjów, tak by operacje te mogiy być us- 

kutecznione prawidłowo i bez zwłoki. 

Punkt 6 stanowi zalecenie Rady dla obu 

rządów, by wszezęły natychmiast po zakoń- 

czeniu opróżnienia bezpośrednie układy co 

do wszystkich, spraw pozostających w za- 

wieszeniu, a w szezególności wynikających z 

ostatnich wypadków oraz dotyczących sytu- 

acji kolei żelaznej w Mandżurji. 

Wreszcie w punkcie 7 Rada postanawia 

odroczyć posiedzenie do 16 listepada celem 

ponownego zbadania sytuacji do tego termi- 

nu, jednakże upoważnia Rada swego prze- 

wodniczącego de wcześniejszego zwołania po 

siedzenia, o ile uzna en to za niezbędne. 

    

  

   

      

Japonii nie są skłonni 

przyjąć proponowanego tekstu rezolucji. 
GENEWA, 22.X. (Pat. Po zebra- 

niu komitetu pięciu, Briand przyjął 

kolejno przedstawicieli Chin i Ja- 

ponji, przedstawiając im opracowa- 

ny projekt rezolucji. 

Jak można wnioskować z krót- 

kich słów, wypowiedzianych przez 

obu delegatów po wizycie u prze- 

wodniczącego Rady, nie są oni skłon- 
ni przyjąć proponowanego tekssu. 

Przedstawiciel Japonji, wycho- 

dząc od Brianda, zaznaczył, że jest 
rzeczą możliwą żądanie z jego stro- 
ny zaniechania zwołania posiedzenia 
Rady na dzisiejsze popołudnie. 

Podziękowanie rządu chińskiego Polsce. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W odpowiedzi na notę wystosowaną 

przez rząd państw, wchodzących w skład 

Rady Ligi Naredów, do rządu japońskiego 

i chińskiego w związku z konfliktem na Da- 

lekim Wschodzie nadeszła do Warszawy te- 

legraficzna nota rządu chińskiego, wyraża- 

jąca rządowi polskiemu podziękowanie za 

troskę okazaną w związku z wypadkami w 

  

Mandżurji. Nota zapewnia, iż rząd chiński 
zrobi wszystko aby konflikt został zażegna- 

ny środkami pokojowemi. 
Poseł japoński w Warszawie Kawai, któ- 

ry bawił ostatnio na urlopie przerwał swój 

urlop i powrócił do Warszawy. W* dn. wczo- 
rajszym był on przyjęty przez wiceministra 
spraw zagranicznych p. Becka. 

Konflikt zlikwidowany zostanie w ciągu 

jednego — dwu dni. 
TOKIO, 22. 10. (Pat). — Agencja Reute- 

ra donosi, że pomimo martwej napozór Aai- 

mosfery panującej w Genewie, japo 
koła ofiejalne # ą nadzieję, że rozw 
nie koniliktu ehińsko-japońskiego osiągnie 
te będzie w ciągu jednego łub dwóch dni. 

  

    

      

Te same koła dają do zrozumienia, iż 

została opracowana możliwa do przyjęcia for 

muła, chociaż zachowywana jest ścisła ta- 

jemnica co do inicjatywy i natury tej for- 

muły. 

   

  

(Dalszy ciąg na stronie 2-giej). 

które mogłyby powstać 

O co walczy Japonia? 
Japonja na terenie mniej więcej 

równym obszarowi Polski, dusi się ze 

swemi 70 miljonami ludności. Wobec 

obostrzenia przepisów, odnoszących 

się do imigracji Japończyków do Sta- 

nów Zjednoczonych, rząd Mikada mu- 

si za wszelką cenę szukać terenów 

ekspansji. Z tych powodów, wykorzy- 

stawszy odpowiedni moment, Japonja 

anćktowała w r. 1910 Koreję i w krót- 

kim czasie, niezależnie od procesu 

kolonizowania tego kraju, postanowi- 

ła wyzyskać go, jako bramę wypado- 

wą do gospodarczego, a następnie i 

politycznego opanowania Mandžurji. 

Rozpocząwszy budowę kolei połu- 

dniowo-mandżurskiej, Japonja, korzy- 

stając z enklawy 180 km. kw., odda- 

nych jej w celach budowy tejże ko- 

lei, przystąpiła do skolonizowania ca- 

łego tego pasa kolejowego przy ро- 

mocy 200.000 chłopów japońskich, co 

jej się jednak nie udało. Postanowiła 

przeto działać powoli, wyzyskując 

zdobyty teren dla ekspansji gospodar - 

czej i eksploatowania naturalnych bo- 

gactw zdobywanego terenu. Zalewała 

więc rynki mandżurskie swą produk- 

ją, wywoziła węgiel i produkty rol- 

Wkrótce interesy Japonji w 

Mandžurji rozwinęły się do tego stop- 

nią, iż gotowa jest poświęcić wiele dła 

obrony w tkich swoich przedsię- 

wzięć. , 
Głównym bastjonem wypadowym 

ekspansji japońskiej w Mandžurji 

stał się Kwantung, który nabrał nie- 

bywałego znaczenia i rozrósł się do 

400.000 ludzi. Linja kolejowa z Dai- 

rem do Changchun, t. zw. linja połu- 

dniowo-mandżurska, budowana była 

szybko i z uwzględnieniem najnow- 

szych urządzeń. W krótkim czasie uło- 

żone zostały podwójne tory, aby tylko 

wyzyskać w jak najwyższym stopniu 

rentowność kolei. Linja ta skompleto- 

wana została wkrótce przez linję Muk- 

den—Antung, zbudowaną podczas 

wojny ehińsko-japoskiej, tak, że jest 

to dziś najruchliwsza linja, widąca z 

Korei wgłąb Mandżurji. 

W ciągu roku 1929—1930 kolej 

poludniowo-mandžurska | przewiozla 

blisko 10 miljonów tonn wegla, 11 

miljonów tonn innych towarów i 10 

miljonów pasażerów 3-ej klasy. Na 

końcowym punkcie kolei południowo- 

mandżurskiej w Changchun, kolej ta 

łączy się z koleją wschodnio-chińska, 

pozostającą w sferze interesów rosy 

skich i utrzymującą połączenie z lin 

transsyberyjską i z trzema innemi li- 

njami chińskiemi. 

Najwięcej materjału przewozowe- 

go dostarcza kolei południowo-mand- 

żurskiej rolnictwo: sorgo, kukurydza, 

zboża, a przedewszystkiem soja, ta cie- 

kawa roślina strączkowa 0 wielostron- 

nem zastosowaniu, której Mandżurja 

produkuje 5 miljonów tonn rocznie 

(63 proc. produkcji światowej). Man- 

dżurja posiada ponadto bogate, a ma- 

ło dotąd wyzyskane złoża węglowe, ob- 

liczane na miljard tonn. Obecnie wy- 

dobywa się zaledwie 8 miljonów tonn 

rocznie. 
Wzdłuż kolei powstały liczne fab- 

ryki. Jedne z nich przerabiają soję, 

inne produkują ciężkie oleje (mibjon 

tonn roczniej. Zarząd kolei zaintere- 

sowany jest również w wysokich pie- 

cach i stalowniach w Ashan. których 

produkcja wzrosła z 13.000 tonn w r. 

1913 do 210.000 tonn w r. 1930. .Po- 

nadto kolej południowo-mandżurska 

inwestowała kapitały w przemyśle ba 

welnianym, jedwabniczym, w przemy- 

śle leśnym, rolniczym, w fabrykach 

maszyn i produktów chemicznych. 

Wszystkie te przedsiębiorstwa zatrud- 

niają dziś kilka miljonów robotników, 

ale i one przechodzą obecnie kryzys. 

Mandżurja jest przeto dzisiaj tere- 

nem tak wielkiej ekspansji kapitałów 

japońskich, iż niema mowy 0 tem, аБу 

kraj ten mógł wyzwolić się z pod 

wpływów  Japonji i przeszedł zpo- 

wrotem pod rządy Chin. To też to- 

czące się obecnie walki na polach 

mandżurskich są dla Japonji ryzyko- 

wną grą o kwestję jej bytu mocarstwe- 

wego. Prz 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
KOLEJNY WYSTĘP -PRASOWY PROF. 

HERBACZEWSKIEGO. 

W jednym z numerów organu Związku 
Wyzwolenia Wilna (Nr. 50), ukazał się list 
prof. J. A. Herbaczewskiego do redaktora 
„Musu Vilnius“. W liście tym prof. Herb. 
omawia sprawę „wyzwolenia Wilna”, dając 
jednocześnie wyraz swemu rozczarowaniu ż 
powodu sceptycznego stosunku społeczeństwa 

litewskiego do jego twórczości. List ten po- 
dajemy poniżej w streszczeniu: 

Zjadliwy stosunek inteligencji litewskiej 
do twórczości i działalności jego (Herbaczew- 
skiego) popsuł „nastroje twórcze* autora. 
Autor nie boleje na tem, gdy prasa polska 
niesłusznie nań napada za to, że on (Herba- 
czewski) kocha Wilno. Boleje jednak wtedy, 
gdy rodacy-Litwini wyszydzają entuzjazm 
czyli neoromantyzm j twórczości litewskiej 
Herbaczewśkiego. A autor nie może oddychać 

        

      

  

   

  

   

zatrutem powietrzem, W atmosfe- 
rze takiej bowiem nie może żyć żaden po- 
ważny (nie mówiąc o genjuszach). 
Jest to pr ństwo j epoki. Nawet spo-   

kojny wiet < litewski zionie już straszną 
nienawiścią. Komu teraz zależy na wyzwos- 
leniu Wilna? Jedynie głupim  idealistom, 
zgrzybiałym starcom lub karjerowiczom. 

Litewska „bardzo mądra*, bardzo „po- 
wažna“ inte się obecnie 0 10, 
jakby zrobić 
koryta państwowego. Wilno dla tych panów 
jest już r: śmieszną. Panowie ci obalają 
autorytet litewski i podkopują moc Litwy 
od wewnątrz. Obecnie Litwa tak już osłabła, 

ć o Wilnie już nie może. 
Przecież Litwa potrzebuje sił olbrzyma 

i entuzjazmu olbrzyma, by walczyć o Wilno. 
Tymcza olbrzyma kończą już eks- 

pansować zni dumpingowcy, 
wałcząc o honor s władcą na jedną 

noc. W sy politycy litewscy chcą być wład- 
cami. „Jeżeli nie ja, to nikt*. Ta manja 

A. Herbaczew- 

        
     

        

   

    

  

     
     
  
  

ski chee Wilna? cha, cha, c On chce Wil- 
na, czy słyszycie, on chce Wilna. Nie, pano- 
wie. Poniew on chce. więc ja: nie chcę. 

   

  

choroba ta 
litewskiej. Polacy 

j zaczęli 
iej «„chęci” 

z Herb:       czewskim 

    

     ć do Wilna, lecz jaki 
t dla inte- 

Litwini chcą 
duch ożywia? Duch narodowy 
ligencji litewskiej pi retową (cha, 
cha, cha). Duch religijności — wymysłem 

a, cha, cha). Duch naukowości— 

     

         
    

    

   
y Litwini mogli iść do Wilna 

? Łitwini bez duszy. pójdą n e? 
retauracji Hotelu Litewskiego. Je! z takim 
nastrojem pójdą Litwini wyzwa Wilno. 
to „rycerzy lilewskich* pokona pierwsza z 
brzegu dewotka z Osirej Bramy. 

„Panowie inteligenci litewscy. Dosyć już 

tych żartów z honoru Litwy. Opamiętajcie . 

się. Już drugi raz (teraz już morałnie i id 
owo) zaczynacie utracać Wilno przez swój 

marazm moralny, atrofję duchową, swe 

bankructw eowe. Wilno nie jest miejscem 

dla bolszewizmu i dla bezbożników. Wilno 
jest ołtarzem naszego poświęcenia”. 

ORGANIZACJE HITLEROWSKIE W 
PAŃSTWACH NADBAŁTYCKICH. 

Jak podaje „Brihwa Zeme“ (Nr. 235,, 
z powołaniem się na pisma litewskie, w tych 
dniach Hitler przysłał jednego z członków 
swego sztabu z misją do państw nadbałłyc- 
k Zadaniem delegata Hitlera jest organi- 

ie hitlerowców wśród mniejszości nie- 
kiej w państwach nadbałtyckich, stwa- 

rzanie organizacyj pod zamaskowanem mia- 
nem i t. d. Org acje hitlerowskie w .pa 
stwach nadbałtyckich / miałyby _ wywierać 
wpływ za pośrednictwem prasy i 
nad Bał em ideje hitlerów 

      

   

     

    
  

    

              

  

      
Dziś dalszy ciąg procesu 

Polaków w Łotwie. 
DYNEBURG, 22. 10. (Pat) — W 

dniu 23 b. m. w Iłłuksztańskim Są- 
dzie pokoju odbędzie się dalszy ciąg 
procesu Polaków, oskarżonych o śpie 
wy w kościele po połsku. Proces ten 
został częściowo odłożony z powodu 
braku dwóch świadków ze strony 
oskarżającej. Oskarżonych jest 25 lu- 
dzi. Funkcje obrońcy pełni adwokat 
przysięgły Paweł Damaski. 

A złoto płynie i płynie 
* do Francji. 

CHERBOURG, 22. 10. (Pat). — Wyłado- 
wano tu nowy transport złota wartości 800 
miljonów franków, przeznaczony dła ban- 
ków paryskich. 

KAS SATIDE YES 

Giełda warszawska z dnia 22.X. b. r. 

WALUTY ! DEWIZY: 

Dolary „ . .« . » - 8,83 —8,58—8,84 
Boigja . . 125 41- 195,71-- 125,09 
tolandjs . . 36, 0—861,' 0—362,40—360,60 
Londyn + 35,30—35,39— 35,21 
Nowy York . ‹ . - . . 8,015- 8,935 —8,895 
Nowy York kabel . . . 8,92—8,44 — 8,90 
Paryż . « «©» - « - . 35,18—38,22--86,04 
rafa | |. . . . 26,411/,—26,47—26,36 

Szwajca”ja . . . . . 115,10—175,53 —174,67 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczta inwestyc.. . . - 77,75 — 78,00 
5% Konwersyjna . . . * * *  . 41,25 
6% dolarowa . « « « . « « «: +» 6010 
7% Stabilizacyjna . . 57,50 —26,00—56,25 
16/4 Kolejowa + <A й 103,25 

4 L. Z. B. G. K. i B. R, obl.P.6.E. . 94,00 

Te same 70% + + 2.39 +33 > 83,2: 

4'/,% ziemskie . . . - - 43,50 - 44,00 
8% warszawskie . „ . 64,00—66,:U— 65,25 

  

  

  

    

5% Częstochowy . + - - + + . 55,175 

8% Piotrkowa . « « + + « + + 2» „:6,00 

AKCJE: ; 

BAG Polski —206-4--. «r zeds ye 441000 

Sole Potasowe . . « «1. » + » » . +. S0,0U 

Węgiel : - . « » AVO 

Haberbusch . . . . G 4 Ž + ki BD 
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Oszczędność przedewszystkiem. 
Skutki kryzysu w stolicach Europy. 

Qszczędzają wszyscy — biedni i zamożni. Używane suknie i obu- 
wie. — Obiady na kółkach i przez posłańca. — Najtańsze auta. 

Oszczędzają dziś wszyscy — i bie- 
dni i zamożni, oszczędzają j na luksu- 
sie i na tem, co konieczne. Oszczędza- 
ją wszędzie — w Berlinie, w Paryżu, 
w Londynie. Jedni oszczędzają dlate- 
go, że mają za mało, inni aby nie 
uszczupłać swych rezerw. 

(W świecie paryskiej i berliński 
haute-couture. w wielkich maga 
nach mód panuje przygnębienie. й 
iepsza, najbogatsza klijentela staje sie 
rzadkim gościem. Zachwiał się nawet 
pod naciskiem tej fałi oszczędzania 
król mody paryskiej — Poiret. 

Konieczn zrodzona przez kry- 
zys, jest matką wynałazków i pomy- 
słów. Skoro po jednej stronie — po 
stronie klijentów panuje tendencja do 
„oszczędzania, musieli po drugiej stro- 
nie znaleźć się tacy, którzy po kupiec- 
ku tendencję tę wyzyskali. W Paryżu, 
w Berlinie powsiały więc sklepy, w 
których wszystko z dziedziny garde- 
roby sprzedaje się po jednej cenie, np. 

jamy, suknie, płaszcze, kapelusze— 
ranków. Taniej tu, niż gdzie 

ej. najtaniej, gdyż wszystek to 
idzie wprost z fabryki do sklepu 

omijając pośredników. A wśród kli- 
jeniek tych sklepów coraz częściej wi- 
duje się bywałców z rue de la Paix, 
z Tauentzeien Strass, z Oxford Street. 

Na oryginalny pomysł wpadł emi- 
grant-Rosjanin, który otworzył maga - 
zyn mód na jednej z ożywionych ulie 
w zachodniej dzielnicy Berlina. Sprze- 
daje on tylko modele, pierwszorzędne 
kreacje mistrzów paryskich i berliń- 
skich. Model paryskiej sukni, który 
kosztuje 300 marek, sprzedaje za... 35 
marek! Ale też wszystkie te suknie i 
płaszcze są — używane. Skupuje od 
bogatych, szykownych. klijentek i 
sprzedaje średnio-zamożnym. „Salon 
pomysłowego kupca cieszy się olbrzy- 
miem powodzeniem. Któżby przed 
wojną nabywał używane suknie! Dzi- 
siaj inaczej, czasy się zmieniły i po- 
trzeby ludzkie — również. 
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Oszczędza się też na jedzeniu. W 
kolosach miejskich, jak Paryż, Ber- 

lin, Londyn, mieszkają pracownicy a 
kilkanaście albo i więcej kilometrów 
od miejsca pracy codziennej. Nie wra- 
cają do domu, aż przed wieczoreln. 
Muszą się posilić na miejscu. Ale — 
jak najtaniej. Powstał więc szereg 
sklepów śŚniadaniowych, coś pośred- 
niego między barem a restauracją trze- 
ciego rzędu, gdzie można dostać danie 
mięsne za złotówkę albo 1 zł. 50 gr., 
bez nakrycia. Przy stoliku kosztuje 
to samo danie o 25 groszy drożej 
W okolieach banków, biur, magazy- 
nów ulokowały się restauracje, które 
rozsyłają codzień rano drukowany ja- 
dłospis do swych klijentów j na zamó- 
wienie telefoniczne przesyłają przez 
gońca żądane potrawy. Ceny te same 
prawie co wyżej. A przytem wygoda: 
pracownik może nie ruszać się z miej- 
sca, nie tracić czasu na galopowanie 
w tempie konia wyścigowego do jadło- 
dajni. Dla klijenteli ulicznej, zwłasz- 
cza wpobliżu stacyj kolei podziem- 
nej, lokują się w Paryżu, Berlinie, 
Londynie przemyślni właściciele ku- 
chen na kółkach, którzy ofiarują 
swym gościom na chybcika za mini- 
malną cenę gorące parówki, smażone 
kartofle i t. p. smakołyki, konsumo- 
wane pod gołem niebem. 

Brak czasu i brak pieniędzy — oto 
dyrygent tłumów wielkomiejskich. 

Auto we Francji, w Anglji nie na- 
ieży już do przedmiotów luksusowych. 
Ale itu wkroczył kryzys władczą a 

Listy 2 

  

     

      

    

_ mysłowość 
  

ciężką stopą. Odczuli to producenci 
i wlot przystosowali się do nowej sy- 
tuacji. Oszczędność przedewszystkiem 
— оЮ naczelne hasło wystaweów, któ- 
rzy obesłali wielki salon automobilo- 
wy w Paryżu, w Grand Palais. Wśród 
tysięcy wystawionych aut przeważają . 
typy, konsumujące mininum benzy- 
ny. W tym kierunku wysila się po- 

konstruktorów  francu- 
skieh, angielskich, niemieckich. Gó- 

ruje nad wszystkiem wszakże — ceni. 
Trzy ezwarte wystawionych w Grand 
Palais wozów zalicza się do tej kate- 
gorji, w której cena nie przewy: 
8.000—9.000 złotych. A 90 proc. 
wszystkich dokonanych tranzakcyj o- 
bejmuje wozy w cenie do 8.000 złotych. 
Oszezędnošč przedewszystkiem — na- 
wet w zamożnej Francji. K. M. 

    

    

  

  

Położenie gospodarcze kraju. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Położenie gospodarcze kraju we wrześniu 
bież. roku według eliarakterystyki opraco- 
wanej przez Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go, i sytuacja finansowa kraju w miesiącu 
tym przedstawia się następująco. Załamanie 
się waluty angielskiej potwierdziło wysoki 
stopień niezależności i wielką edporność ryn 
ków pieniężnych Pelski. Złoty polski nale- 
żał w ostatnich tygodniach do tych nielicz- 
nych wałut w Europie, które nie zachwiały 
się ani przez chwilę, zachowując swój pa- 
rytet złota. Pokrycie: waluty połskiej przek- 
racza znacznie określone ustawą granice. 
Stałość waluty uchroniła polski rynek pie- 
niežny i życie gospodarcze Polski od silnych 
wstrząsów zaobserwowanych w krajach od 
Połski znacznie bogatszych i finansowo bar- 
dziej skonsolidowanych. Niewątpliwie na 
ten stan rzeczy wpłynął dodatnio czynny bi- 
lans handlowy, który we wrześniu wykazał 
bardzo dużą nadwyżkę. Drugim czynnikiem 
dodatnim jest, dzięki skuteczsym zarządze- 
niom rządu, zmniejszający się deficyt bud- 
żetu państwa. 

Pogrzeb Edisona. 

NOWY YORK, 22.X. (Pat). W 
pogrzebie Edisona w West Orange 
wzięły udział tłumy publiczności. 
Obecna była również małżonka pre- 
zydenta Hoovera. Zwłoki Edisona 
złożono na cmentarzu w miejsco- 
wości Rosedale. 

Wykrętna odpowiedź 
Litwinowa. 

MOSKWA, 22X. (Pat). TASS 
donosi: Litwinow wystosował odpo- 
wiedž na list sekretarza generalne- 
go Ligi Narodów z zapytaniem, 
czy rząd sowiecki gotów jest przy- 
jąć projekt przerwy w zbrojeniach 
w myśl zaleceń Rady. 

W odpowiedzi Litwinow między 
innemi pisze, że brak jasności i wy- 
raźności w zobowiązaniach między- 
narodowych jest jednym z powo- 
dów godnych pożałowania wypad- 
ków, rozgrywających się obecnie w 
Mandżurji. Z chwilą, gdy wszystkie 
sprawy zostaną wyjaśnione, rząd 
ZSRR będzie gotów przyjąć zobo- 
wiązania, dotyczące zawieszenia 
zbrojeń na tych samych podsta- 
wach, co inne państwa. 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIwo. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, orhz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nayjrodzkiego, 

Wilno, Zawalna I|-a 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 

7035 za zaliczeniem. . 

  

      

wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

VIII 

Tajemnica trędowatego kota. 
Tout comme chez nous. Angija nie bierze udziału. Biblja i bajki. 

Pieśń o miłości. Kota wogóle nie było. 

Białe pawilony Afryki północnej 
zamykają korowód afrykańskich kolo 
nij francuskich, ale nie — afrykań- 

skich kolonij wogóle. Jest tu jeszcze 
Kongo Belgijskie, najbliższy, geogra- 

ficzny sąsiad Togo i Kamerunu. Wzo- 
rowane na budowlach tubylców — pa 

wilony te są zewnątrz bardzo skrom- 
ne. Właściwie — są to poprostu ol- 

brzymie, kopulaste strzechy i, nie wię 

cej. Zało wewnątrz — przestrzeń, 

rozmach i moc doskonałych pomy- 

słów. Nawet dioramy są tu niebanal- 

ne. Zamiast jednego, zazwyczaj mar- 

nego obrazka — ustawiono w oświet- 

łonej wnęce spore auto o uruchomio - 

nych kołach. Za autem unosi się tu- 

man pyłu, maskujący miejsce przecię- 

cia się ruchomych obrazków, co daje 

absolutne wrażenie zmiany pejzażu i 

całkowicie spycha na plan drugi jego 

artystyczną wartość. "Ta pomysłowa 

diorama wyrywa dzieciom okrzyki za 

chwytu. Poprostu niesposób bacho- 

rów oderwać od niej. 

     

Druga, znacznie większa diorama 

przedstawia trędowisko. Na pierw- 

szym planie leżą figurynki, odtwarza- 

jące trędowatych murzynów w kosz- 

"marnie realistyczny sposób. Tu znów 

— tłumnie stoją dorośli. 

- Dwa boczne pawilony Kongo Bel- 

= yijskiego są poprostu wystawą belgij- 

skiego przemysłu. Zawierają cudowne 
rzeczy: meble, wyroby szklane, abażu 
ry rzucające bajeczne światła i same 
w sobie tak oryginalne i piękne, że 
każdy ma podpis artysty, jak dzieio 
sztuki. Jest tu również stoisko Kom- 
panji Transportu Morzem: Poprzez 0- 
krętowe drzwi wchodzi się do bogato 
urządzonych kajut, czytełni, salonów, 
wreszcie — wychodzi się na pokład 
W głębi jaśnieje barwna panorama, w 
dole woda bulgoce i podmywa okręt. 
Złudzenie zupełne i tem wierniejsze, 
że publiczność usilnie stara się upo- 
dobnić sztuczny kanał do prawdziwe- 
go, zarzucając wodę wszelakiem śmie. 
ciem... Tout comme chez nous. 

Mijając biały pawilon Suezu, strze 
żony przez białego lwa — dochodzi 
się do przedstawicieła Syrji i Libanu, 
krajów oddanych przez Ligę Naro- 
dów pod mandat francuski. Utrzyma 
ny w zasadniczych kolorach lokal- 
nych — czarnym i żółtym — pawiłon 
ten zręcznie przenosi nas do ziemi 
biblji i — bajek z 1001 nocy. Dzięki 
wyjątkowemu położeniu geograficzne- 
mu —— Syrja i Liban, otoczone pięcio- 
ma morzami i trzema kontynentami 
— stały się punktem, w którym krzy- 
żują się drogi historji. Mimo to, nie 
zatracają kolorytu lokalnego w spo- 
sób tak przerażająco szybki, jak na- 
przykład Afryka północna, która już 

KSU R E R EE SAaks:Ė ISA 

  

Dnia 24 października r. b jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszego uko- 
chanego syna, męża, brata i zięcia 

ś.tp. porucznika W. P. Władysława Lemnke 
-odbędzie się w Wilnie w kośc. Bernardvńskim © godz. 9 rano nabożeństwo żałobne, 

© czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych Redzina. 

  

Posiedzenie Rady Ligi Narodów 
znów bez konkretneso wyniku. 

GENEWA 22.X. Pat. — Członkowie Rady 
Ligi rozpoczęli od godziny 16-ej przy    bywać 

  

kełejno do gmachu sekretarjatu generalnego 
na zapowiedziane posiedzenie Rady, O godzi. 
nie 16 min. 10 wsz 
jęli swe miejsca pr 
nie jednak nie mogło 
nie przybył 
się on dop 

cy członkowie Rady za- 
stole obrad, posied 
ję rozpocząć, poniev 

japoński przedstawiciel. 
ro o godzinie 16 m, 25. 

Natychmiast po otwarciu posiedzenia de- 
legat Japonji w krótkich słowach przypom 
niał, że przeciwko zaproszeniu: do obrad 
przedstawicieli, nie należących do Rady Li- 
gi, występował ze względów konstytucyjnych 
i prawnych. Zastrzeżenia we natury prawnej 
podtrzymuje on w dalszym ciągu, ale wobec 
obeeności przedstawiciela Stanów Zjednoczo- 
nych pargnie wyrazić zapewnienie, że trady- 
cyjna polityka japońska, polegająca na utrzy- 
maniu przyjaznych stosunków ze Stanami 
Zjednoczonemi, rozwijać się będzie nadal. 

Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych Gil- 
bert podziękował przedstawicielowi Japonji 
za jego oświadczenie i wyraził ze swej strony 
nadzieję, że stosunki przy jazne między Japon- 
ją i Stanami Zjednoczonemi nie ulegną żadnej 
zmianie. 

Następnie przewodniczący odczytał dekła- 
rację, w której zawiadamia, że zgodnie z 
postanowieniem, powziętem na poufnem po- 
siedzeniu Rady, wysłał depeszę do państw. 
które podpisały pakt Briand-Kellog, zalėca- 
jacą dyplomatyczne notyfikacje u rządu ja- 

       
    

      
     

   

  

    

    

pońskiego i chińskiego w związkm z art. 2 te- 
go pakiu. P odniezący zawiadamia, że 
rząd Stanów Zjednoczonych podjął już takie 
kroki dypłomatyczne, zarówno w Nankinie 
jak i wTokjo. Co do stanowiska innych rzą. 
dów, dotąd brak wiadomości. 

Następnie odczytano projekt rezolucji, po- 
ezem przemawiał delega 
że projekt rezolucji nie może bs 

za ostateczne załatwienie sprawy, g: 5- 
widuje on opróżnienie Mandżurji w termi- 
nie trzytygodniowym. Zapewnia, że zbada 
projekt z należną uwagą i że natychmiast po- 
otrzymaniu go zatelegrafował do swego rzą- 
du po instrukcje. 

Przedstawiciel Japonji czyni zastrzeżenia 
co do propozycji Rady. Ošwiadeza, že Japon- 
ja nie zmieniła swych zamiarów co do Man- 
dżurji. Nie ma ona żadnych zamiarów co do 
terytorjaum tego kr Wycofuje swe woj- 
ska okupacyjne iłość ich zmniejsza się z ka- 
żdym dniem, jednak nie może Japonja wy 
cofać wszystkich wojsk, dopóki nie będzie 
skutecznie: zapewnione bezpieczeństwo życia 
i mienia obywateli japońskich. W zakończe 
niu delegat japoński stwierdza, że zostają do 
załatwienia zasadnicze kwestje, co do którycn 
Japonja uważa za konieczne bezpośrednie 
porozumienie się z Chinami. 

Po krótkiej wymianie zdań przewodni- 
czący postanawia raz jezcze zwołać posiedze- 
nie Rady na piątek po południu. 

   

   
        

    
   

  

    

      

Japończycy wycofali oddziały wejskowe 
z większych miast Mandżurii. 

MOSKWA, 22 X (Pat). W-g otrzy- 
manych tu informacyj, władze ja- 
pońskie wycofały z większych miast 
Mandżurji oddziały wojskowe, prze- 
kazując agendy administracyjne no- 
wowyłonionym chińskim zarządom 
miejskim, przy których pozostawio- 

no japońskich doradców. 
Japończycy zatrzymali jeszcze 

w swych rękach kontroię nad siecią 
telefoniczną, nad ruchem kolejowym 
oraz nad działalnością miejscowych 
instytucyj kredytowych. 

Zamiast wojska — karabiny. 
TOKIO, 22. 10. (Pat). 

wojny postanowiło przesłać do  Mandžurįi 
transport karabinów oraz karabinów auto- 

— Ministerstwo matycznych, lecem zwiększenia zdelności ob- 
ronnej, nie zwiększając jednak stanu licze- 
hnego wojska. 

NEDDS ARROW ZO IE ISTAT PIN VSS 

Lava! przybył do Ameryki. 
NOWY YORK. 22.X. (Pat.) Fran- 

cuski premjer Laval wylądował tu 9 
godzinie 9 min. 15 rano w-g czasu 
miejscowego. 

Na przyjęcie Lavala zebrały się nie 
zliczone tłumy, zalegając ulice wpo- 
bliżu portu. Wiele osób weszło na po- 
bliskie latarnie, lub gromadziło się na 
dachach drapaczy chmur. (Policji z 
wielkim trudem udawało się utrzymać 
wolny przejazd dła automobiłu pre- 
mjera Lavala. Wzdłuż Broadway'u u- 
stawiły się oddziały wojska z orkiest- 
rami. $ 

Na molo oczekiwał premjera sek- 
retarz stanu Stimson, w charakterze 
oficjalnego przedstawiciela rządu Sta- 
nów Zjednoczonych. 

W chwili gdy holownik premjera 

Lavala przejeżdżał koło Governos Is- 
„land, powitała go sałwa 19 strzałów 
armatnich. 

Po wylądowaniu premjer Laval 
wygłosił przemówienie w języku fran- 

-cuskim przed ustawionemi mikrofo- 
nami. Premjer podkreślił, że panują 
cy obecnie ciężki kryzys zahamował 
rozwój zarówno Stanów Zjednocze- 
nych, jak i innych państw. Żyjące w 
niepewności nasze dwa wielkie kraje 
—mówił premjer Laval, winny razem 
szukać dróg poprawy i stosować ta- 

kie metody, które przywrócą spokój i 
równowagę. Mówię to w imieniu kra- 
ju, który zdecydowany jest przyłą- 
czyć się do czynionych wysiłków, 
zmierzających do usunięcia niebezpie- 
czeństw, grożących cywilizacji. 

  

Odiazd do Waszyngtonu. 

NOWY YORK. 22.X. (Pat', Po niesłychanie owacyjnem przyjęciu, 
jakiego w Nowym Yorku nie doznawał dotychczas żaden z gości zagra- 
nicznych, premjer Laval odjechał do Waszyngtonu. 

  

Stralk włoski w magistracie warszawskim. 
Możliwość rozwiązania Rady Miejskiej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym w magistracie war- 
szawskim rozpoczął się włoski strajk urzę- 
dników Magistratu. Objął on wszystkie urzę- 

dy, biura i wydziały. Magistrat zajął stano- 

  

     
  

dziś jest niejako przedłużeniem Euro- 

У z 

Poprzez czarno-żółte patio, pełne 
uroku czystego wschodu — wchodzi- 
my do galerji pawilonu i do jego sało- 
nów. Barwny korowód izb, odtwarza 
jących mieszkania syryjskiego włoś- 
ciańswa i burżuazji — wiedzie do ba- 
jecznego salonu. Bajecznego całkiem 

wisko wyczekujące, Krąży pogłoska, że Ra- 
da Miejska zostanie rozwiązana i mianowa- 

na będzie rządowa komisja w Warszawie. 

pa, mandolina i krótka szabelka z sen 

  

tencją wyrytą na rękojeści: „Tylko 
wielkie poświęcenie i wielki wysiłek 
wiedzie do wielkich czynów*. — Sta- 
ra prawda, która w tem dekorum i 
pod osłoną hieroglifów, nabiera dziw- 

  

   
nej śwież: Opodal tapczanu — na 
tle purpury ścian — zielonkawo blę- 
kitna, majolikowa wnęka rzuca bla- 

  

Frapment ogrodu zocłogiczneęo. 

dosłownie, gdyż w takiej to komnacie 
musiała  Scheherezada opowiadać 
przez 1001 noc swoje przedziwne baj- 
ki. W salonie cisza. Specyficzna ci- 
sza wschodnich dywanów, która uci- 
sza i rozmarza. Żadnego przeiadowa- 
nia. Nic, tylko stłumione blaski i bar- 
wy.  Ciemno-purpurowe, rzeźbione 
ściany, tapczan kryty wschodnim dy- 
wanem. Nad nim — kryształowa lam 

ski, jakie miewają jeziora weksiężyco- 
we noce. Na czerwonym, rzeźbionym 
suficie cicho kołysze się olbrzymie, 
strusie jajo. Pod sufitem widnieją hie- 
roglify. Czy to werset koranu? Nie, 
to pieśń o miłości. 

Jak ze snu do jawy przechodzimy 
z pawilonu Syrji i Libanu do hałaśli- 
wej alei wystawowej. Lecz oto nowy 
przybytek: biały przedstawiciel Pale. 

Nr. 245 (2187) 

Sejm i Senat. 
й komisyj sejmowych. 

Ochrony pracy. 
WARSZAWA 22.X. Pat. — Na czwartko- 

wem posiedzeniu sejmowej komisji ochrony 
pracy pod przewodnictwem posła Madey- 
skiego (BB) wywiązała się gorąca dyskusja 
nad wnioskiem PPS w sprawie walki ze skut 
kami kryzysu oraz wnioskami PPS i NPR 
w sprwaie nowelizacji ustawy o czasie: pracy 
w przemyśle i handlu. Pos. Reger (PPS) zre- 
ferował pier wniosek PPS, który to 
wniosek zmierza do poddania zakładów praey 
kontroli rządu i społeczeństwa aż do prawa 
wywłaszczenia. 

Po przemówieniu 
p. mini. 

Hubicki 

    

    

  

   

referenta zabrał głos 
/ i opieki społeczenej gen. 
zając, że wniosek PPS nie 

z obecnemi urządzeniami państwo- 
>omija zupełnie podstawowe wzglę- 

dy na możliwości finansowe państwa. Posz- 
czególne artykuły projektu są ujęte często- 
kroć raczej w formę haseł, niż ścisłych norm 
prawnych. Minister podkreśla, że gdyby wnio 
sek stał się ustawą, wprowadziłby chaos, 
dezorjętację i byłby w znacznej mierze niewy- 
konalny. Rząd uważa, że zgłoszony w tej 
formie projekt ustawy nie nadaje się do rze 
czowej dyskusji, 

       
   

Po oświadczeniu p. ministra Hubiekiego 
komisja wniosek PPS odrzuciła. 

Administracyjna. 

WARSZAWA, 22. 10. (Pat). — Sejmowa 
komisja administracyjna na  czwartkowenz 
posiedzeniu przydzieliła referat o wniosku 
PPS w sprawie autonomji ziem zamieszka- 
łych w większości przez ludność ukraińską 
posłowi działkowskiemu z PPS. 

Po przydzieleniu dalszych referatów wnio 
sek Stron. Ludowego o noweli do ustawy 
antyalkoholowej przydzielono j'os. Dratwie 
(BB), który wygłosił referat, wnosząc o przej 
ście do po iennego nad wspomnia- 
ną nowelą, aż zbędne jest nowelizo- 
wanie i v w łym punkcie, który jeszcze 

nie miał stosowania w  Žy Referent 
oświadcza, że jeżeli zajdzie optrzeba noweli- 
zacji ustawy, wtedy referent, jak i klub BB 
rzeczowo ustosunkują się do tego zagadnie- 
nia. Przedstawiciel rządu wniosek referenta 

poparł, jaś że oznaczona przez us- 
tawę li a punktów sprzedaży alkoholu na 
21 tysi nie została przekroczona. Po dy- 
Skusji uchwalono przejść do porządku dzien- 
nego nad wnioskiem Stron. Ludowego. 

  

   

         

   
   

  

     

      

  

   

   
  

  

   

Plenarne posiedzenie Senatu. 
WARSZAWA, 22. 10. (Pat). — Marszałek 

Raczkiewicz przed przystąpieniem do porzą- 
dku dziennego podkreślił, że w pierwszych 
4 punktach porządku dziennego znajdują 
się sprawy, dotyczące sytuacji na rynku pra- 
cy w związku z kryzysem gospodarczym. Są 
to: nowela o czasie pracy w przemyśle i 
handlu, ustawa o skróceniu względnie przed- 
łużeniu czasu pracy na Górnym Śląsku, no- 
wela do ustawy o pracy kobiet i młodocia- 
nych, projekt ustawy o ograniczeniach w zat 

   

  

rudnianiu pracowników młodocianych na 
Górnym Śląsku. 

Przed sprawozdaniami z komisyj p. mar- 

  

szalek Senatu udzielił głosu ministrowi Hu- 
bickiemu (przemówienie to podamy jutro). 

Po mowie p. ministra zabrał głos sr 

wozdawca komisji gospodarstwa sen. Ro 
wicz, który zreferował projekt noweli o c 

sie pracy w przemyśle i handlu. Ret 
scharakteryzował prace rządu na tle kryzy- 
su, a w szczególności na polu walki z bez- 
robociem. Referent wskazał między innemi, 
że obecne ustawy mają na celu złagodzenie 
skutków bezrobocia przez danie pracy wię- 
kszej ilości w ramach istniejącego quantum 
pracy, t. j. przez skrócenie czasu pracy. 

Po przemówieniu senatora Iwanowskiego 
w głosowaniu przyjęto oba projekty ustaw 
o czasie pracy, zarówno ogólnej, jak i doty- 
czącej Górnego Śląska ze zmianami zapropo 
nowanemi przez komisję Senatu. 

Po referacie sen. Rogowicza Izba przyjęła 
nowelę do ustawy o pracy młodocianych i 

kobiet oraz projekt ustawy w sprawie ogra- 
niczenia zatrudnienia pracowników młodo- 
cianych na Górnym Śląsku, z jedną poprawką 
zaproponowaną przez komisję. 

Sen. Szarski zreferował następnie nowe- 
lę o podatku dochodowym (kumulacja docho- 
dów i tantjemy) oraz projekt ustawy o kry- 

m dodatku do podatku dochodowego. 
a Senacka wnosi o przyjęcie noweii 

o kryzysowym dodatku bez zmiany, nato- 
miast do drugiego projektu proponuje, by w 

    
    

  

  

    

   

  

    

art. 6 w zdaniu: „kto nie spełni obowiązku 
obliczenia różnicy (kumulacja dochodów) i 
wpłacenia I raty różnicy, ulegnie grzywnie”, 
opuścić słowa: „i wpłacenia I raty". Moty- 
wem komisji jest, że byłoby to karanie właś- 
ciwie tego samego czynu. 

  

  

   

  

Po przemówieniu sen. Głąbińskiego (KL 
Nar.) wiceminister Zawadzki, polemizując 
z jego wywodami, dotyczącemi błędów w u- 

      stawie o podatku dochod., uznaje że ma ona 
pewne braki, ałe zgadza się z referentem, że 
reforma któraby musiała sięgać głęboko, mo- 
głaby wywołać przejściowy wstrząs i przejś- 
ciowe zmniejszenie wpływów, Rozszerzenie 
podstaw opodatkowania pociągnie za sobą 
zajęcie się bardzo wielką ilością drobnych 
płatników, a nadwyżka pracy organów skar= 
bowych mogłaby wpłynąć na ucieczkę od po- 
datku w wielkiej ilości większych podatni- 
ków. Zanim cały system podatku dochodo- 
wego nie będzie zmieniony, a aparat skar- 
bowy nie będzie nastawiony na ten zmienio- 

ny system, reforma taka byłaby nieco nie- 
bezpieczna. 

W rezultacie poprawki sen. Głąbińskiego 
odrzucono i projekty przyjęto w brzmieniu, 
zaproponowanem przez komiję senacką. 

Zkolei Izba przystąpiła do projektu usta-* 
wy dotyczącej upoważnienia przedsiębiorst- 
wa Polska Poczta, Telegraf i Telefon do za- 
ciągnięcia pożyczek inwestycyjnych. 

Projekt ustawy przyjęto w brzmieniu sej- 
mowem. 

Wreszcie przyjęto bez zmian projekt us- 
lawy dotyczącej uiszczania podatków zaleg- 
łych w naturze, projekt ustawy o opodatko- 
waniu wina i miodu syconego i projekt us- 
tawy o opodatkowaniu piwa oraz projekt 
ustawy, zwalniającej od podatku cukier, prze 
znaczony na dożywianie dzieci w szkołacń, 
przedszkolach i ochronkach. 

Po odczytaniu interpelacyj marszałek po- 
siedzenie zamknął, zaznaczając, że o termi- 
nie nasiępnego posiedzenia pp. senatorowie 
będą zawiadomieni pisemnie. 

  

  

   

    

  

Proces Zw. Polaków na Łotwie przesunięty 
będzie na czas nieokreślony. 

DYNEBURG, 22. 10. (Pat). — W 
sprawie zawieszonego Związku Pola- 
ków na Łotwie wydział administra- 
cyjny letgalskiego sądu okręgowego 
przesłuchuje obecnie szereg Świad- 

ków, oskarżających Związek o rzeko- 
mą akcję antypaństwową. Przewi- 
dziany dwutygodniowy termin na 
procedurę w tej sprawie będzie prze- 
sunięty na czas nieokreślony. 

 CEMIKPRCZERORGKAOEZ 1 

Przed wizytą Grandi'ego w Berlinie. 
Oświadczenie Grandi'ego. 

RZYM. 22.X. (Pat.) W związku ze 
zbliżającym się wyjazdem do Berlina 
minister Grandi oświadczył, że oma- 

wiać będzie z kanclerzem Bruenin- 
giem ogólne problematy, przyczem wy- 
raził życzenie, aby spotkanie to przy- 
czyniło się do wzmożenia pokojowej 
współpracy międzynarodowej, będą- 
cej celem szeregu spotkań mężów sła- 
nu. 

styny, pawilon o charakterze prywa!- 
nym, gdyż Palestyna jest pod manda-' 
tem brytyjskim, a Anglja w świato- 
wym pokazie nie zechciała wziąć u- 
działu. Rzecz uderzająca — dopiero 
w tym pawilonie widzimy obrazy, gra- 
fiki i rysunki, posiadające wartość 
prawdziwie artystyczną. Pozatem, jak 
wszędzie—eksponaty, lecz ugrupowa- 
ne w sposób wyjątkowo przejrzysty 
i estetyczny. Na pierwszym planie — 
efektowna, zupełnie czarna karta, na 
której świecą się jasne punkciki, a 
pod nią ładny, gipsowy model odtwa- 
rzający centrum wytwornego Tel A- 

vivu. 
"Tuż obok Palestyny zieleni się Zo- 

ologiczny ogród wystawy. Jest on wzo 
rem nowoczesnych urządzeń. Wszyst- 
kie zwierzęta oddzielono od publicz- 
ności jedynie rowem. To złudzenie 
swobody znakomicie wpływa na uspo- 
sobienie zwierzaków, a ludziom 057- 
czędza przykrości oglądania zwierząt 
męczących się w ciasnych klatkach. 
Za rowem, po dużej, sztucznej skale 
skaczą zabawne małpiszony i oddają 
się przeróżnym, nie zawsze zbyt skro- 
mnym zabawom. Pod inną skałą prze- 
chadz się łagodne i spokojne ży; 
rafy, żyjące w: świetnej harmonji z 
rodziną strusiów. W sadzawkach pła- 
wią się olbrzymie słonie i barwią się 

ptaki, wśród których królują różowe 

flamingi, w bezruchu swym podobne 

do olbrzymich lotosów. Wreszcie, w 

końcu ogrodu, kroczą poważne, pięk- 

ne lwy, również „na swobodzie į 

Organizatorem ogrodu jest słynny 

Hagenbeck. Zwierzęta sprowadził ze 
sobą z Hamburga i wybrał tylko fau- 

nę afrykańską. Cały ten „pensjonat 

wiózł w jedenastu wagonach, przez 

pięć dni. Rzecz prosta — największy 
kłopot sprawiały mu żyrafy, dla któ- 

  

Minister dodał, że Italja żywo in- 
teresuje się doniosłą wizytą francus- 
kiego premjera Lavala w Waszyngto- 
nie i pragnie, aby była ona uwiecznio- 
na powodzeniem, gdyż może stać się 
decydującym krokiem do tak pożąda- 
nej ogólnej współpracy, której urze- 
czywistnienie jest podstawą polityki 
Italji. 

rych trzeba było pozdejmować wierz- 
chy wagonów, gdyż nie istnieją wage- 
ny człerometrowej wysokości. 

Ciekawa rzecz, skąd, wśród przed- 
stawicieli fauny afrykańskiej, impor- 
towanych z Hamburga, wziął się si- 
amski, a więc: azjatycki kot i do tego 
—+trędowaty? Mam wrażenie, że spe- 
netrowałam tajemnieę trędowatego ko- 
ta, który w swoim czasie wzbudził ta- 

ki popłoch, że o rzekomym wypadku 
z małą Polką pisały wszystkie ceudzo- 
ziemskie gazety. Jak wiadomo—Fraa- 
cuzi nie grzeszą zbytnią uprzejmoś- 
cią w stosunku do obcych dziennika- 
rzy, wychodząc z założenia, że i bez 
ich reklamy wszystko świetnie się u- 
da. I tak, dziennikarze nietylko nie 
otrzymali darmowych wiz, lecz w do- 
datku ograniczono ich pobyt do mie- 
siąca, jak zwykłym turystom. Że G- 
graniczenie to nie było czystą formal- 

nością — wiem najlepiej: kiedy by 
łam zmuszona prolongować wizę pu- 
bytową — ganiali mnie od Prefektu- 

ry do Ministerstwa Sparw Zagraniez- 
nych, a stamtąd — do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, gdzie wreszcie 
udało mi się otrzymać dwutygodnio- 
wą prolongatę — jedynie dzięki gwał- 
townej interwencji Jerzego Scotta, 

wielkiego, batalistyczno-historyczneg» 
malarza francuskiego, z którym Pa- 

ryż się bardzo liczy. No, ale nie wszy- 
scy dziennikarze mieli takich przyja- 
ciół we Francji, a wszyscy mieli przy- 
krości. Jasnem jest, że jeden z nich 
odszukał jakiegoś kota na wystawie, 
i poskarżył mu się, a wrażliwe koci- 
sko, z oburzenia i z przejęcia, dostało 
trądu — w pismach. Zamierzony e- 
fekt był osiągnięty: nawet w Paryżu 
powstał popłoch, a cóż dopiero — 
wśród organizatorów wystawy. 

Marja Milkiewiczowa. 

a 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU WILNIANIE-KATOLICY! 
Szałony atak furii młodego wieśniaka. 

Cicho położeny na odiudziu folwark So- 

Jiszki, gm. derewnickiej, stał się wczoraj wi- 
downią strasznego wypadku. 

Mieszkaniec tego folwarku 20-letni Anto- 
ni Władko, podczas nagłego ataku furji, za- 
«zął demolować mieszkanie, poczem porwa- 
wszy siekierę rzucił się na swego młodsze- 
go brata Jana, zadając mu siekierą śmiertel- 

my cios w głowę. Obecna podczas zajścia 

matka furjata, ratując młodszego syna usi- 

  

  

  

łowana wyrwać furjatowi siekierę, lecz zosta 
ła ugodzona dwoma ciosami siekiery. 

Krzyki 'rannej zwabiły do mieszkania 
szwagierkę oraz sąsiada Pawłowskiego, po- 
czem przybiegło jeszeze kilku sąsiadów, któ- 
rzy wspólnemi siłami chezwładnili furjata. 

Podczas walki odniosły rany jeszcze trzy 
oeschy a mianowicie: Wacławowiez, Moklis 
i Judzionek, 

Rannych przewieziono do szpitala. (e) 
ARRAS AS 

Melodeczno. 
Zawody Qkręgowe Straży 

Požsrnych 
Dnia 11 października r. m. odbyły się w 

Mołodecznie pierwsze Okręgowe Zawody 

ż Już w dniu 

   

   S Pi nych III okręgu. Е 

9 lziernika przybyło kilka drużyn, by     
jscowemi warunkami i 

     

  

    
   

znajomić się z m ru 
odbyć trening na placu rywalizacji dru 

Uroczystość o dnia 10 paźd 
nika o god przemarszem drużyn 
strażackich po u miasta pod pomnik 
| Marszałka Polski.i gmach starostwa z po- 
<chodniami i własnemi i 

O gdz. 21 w sali v 

przybyłych na zj 

    

    

   
    

kowego ki 
ików i go 

z zespół dram 
10 komedja w 
a' Po zakończeniu p 

    

      
   

  

     

    

   
   

            

   
   
   

sławienia w 
rowały Oddziały stra 
kiestrą na odpoc 
zać swoją spr 
gotowanie str. 

W niedz 
odbył się Zjazd 

  

    *Okręgowego Za 5 3 
było na zjazd 131 członków stra 

ił p. Banel Feliks naczełnik Okr 
ie przybyłe na zjazd władze, gości i człon 

ków orga j 
      

      

r H wysłanie depesz do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej i do T Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego z wyrazami hoł- 

   

«lu i czei. 
Po 7 

Banela 

  

akończeniu wyborów na wniosek p. 
ć delegację do 

    

     

; pow. mołodeczańskiego p. Jerzego 
ecourta w ce kowania za 

ie i opie na terenie     ak również i zainicjowanie iu 

  

1 zawodów. 
O godzinie 13.30 niezliczony tłum widzów 

wypełnił plac ćwiczeń 
Dziarska stawa drużyn zapowi 

wielką i zaciętą wałkę o palme pierw 
O godz. 13.40 komenda dała znak roz- 

i tości. 

   
      

      

   
Niedziałkowski p. o. 

słarosty pow ego: 
Po raporcie p. Niedziałkowski przy 

kach „Brygad dokonał dekoracji 
ków medalami 10-cio i 5-cio łetnią pr 

“e. Po udekorowaniu rozpoczęto zawody, na 
które zgłosiły się 4 str ochotnicz 
łodeczno, Radoszkowicze, Raków i K 

oraz poza konkursem Straż 86 p. p. i 
11 Dyonu 19 p. a. p. Przewodniczył sądowi 
konkursowemu p. Równiak. 

Straże wykazały dobr: 

jentację i opanowanie ćw 
skutecznej walki z ogniem. 

Zgromadzona na placu publiczność ob- 
«larzyła wykonawców rzęsistemi oklaskami. 

Zawody ćwiczebne z wyjazdami alarmo- 
wemi przeciągnęły się do godz. 17-ej. Po 
ukończeniu zawodów p. O. starosty p. Ni 
działkowski wygłosił do drużyn krótkie pr 
mówienie zachęcając ich do dalszej pracy i 
ogłosił wynik zawodów, w których drużyna 
z Mołodeczna pod dowództwem p. Kar 
skiego z: ce. Drugie miej 

adoszkowicze. 
odbyła się defila- 

da oddziałów strażackich, które prowadził 

WIEŚCI Z WOJEW. 

dźwię 

  

   

  

   

  

     

   

  

sprężystość, or- 

eń i metod dła 

  

     
     

   
  

  

  

   

    
   

  

   

  

organizator zjazdu i zawodów nacz. Okręgu 
p. Banel. Przemarsz Oddziałów zakończył 
świąteczny wygląd miasta i świąteczny na- 
strój społeczeństwa, spowodowany uroczy- 

stościami s iem 
Należy tu podkreślić niezmordowaną pra 

cę naczelnika Okręgu p. Banela i jego współ 
pracowników nauczycieli p. Gałgowskiego i 
Dobrowolskiego. Miejscowy. 

Podziękowanie. 
Naczelnietwo III Okręgu. S$ 

nych w Mołodecznie składa najserdeczniej- 
sze podziękowania p. pulkown. Smolarskie- 
mu dow. Garnizonu m. Mołodeczna oraz p. 
majorowi Patkowi za pomoc w nizowa- 
niu okręgowych zawodów strz h. Rów- 
nież Naczelnictwo składa podziękowanie per- 
sonelowi nauczycielskiemu I i II powszech- 

nej szkoły w Mołodecznie za prace w or; 
literji pod kierownictwem p. Łuka- 

szew która zasiliła kasę Naczelnictwa 

znaczną sumą. 

   

      

   

   

  

    

    

    

Naczelnik Okr. F. Banel. 

wilejka. 
Zjazd Nauczycielstwa Związkowego. 

W dniu 17 października 193! r. odbył się 
w Wilejce II! doroczny 7 czyciel- 
stwa Polskiego. Otw: łu zagaił prze- 
mówieniem 0 w: niu obywatelski i 

państwowem mło 
deusz Paszkowski. 

Na porządku dziennym znała 
wa donio. wagi, a mianow 
szkolniet a terenie powia 
p. Osuchowski Zygmunt w gorących słowach 

przedstawił grozę szkolnictwa powszechne- 
go na terenie po u. Okazało się, iż 20 
procent dziatwy w wieku szkołnym jest nie- 
objęta powszechnem nauczaniem, przecięt- 

nie na jednego nauczyciela przypada 7: 
ci w wieku szkolnyn 
szkolnych o 

    
     

  

   
    

   

  

   

   

    

      
    

  

metrów kwadr., 

wniejszemi wy 
znemi przy tak elkiej    

    

  

    

zało się iż pre szystkie gminy zalegają 
z wypłalą dodatku mieszkanic 
cielstwu od mie: a kwietnia r. 7 
wyciągnął z powyższego referatu szereg re- 
zolucyj, które odpowiednim władzom zosta- 
ły rozesłane. Zgromadzeni przesłali depesze 
hołdownicze P. P. Prezydentowi Rzeczypos- 

politej, Marszałkowi Piłsudskiemu. oraz Mi- 
nistrowi W. R. O. P. 

Po uchwałeniu ustępującemu Zarządowi 

Oddziału, w osobach p. p. Tadeusza Pasz- 
kowskiego jako prezesa, Marji Maćkówny ja 
ko sekretarza i Wiktora Jaroszewicza jako 
skarbnika, pełnego absolutorjum, przysią- 
piono do wyboru nowego Zarządu, w skład 
którego weszli. p. p. Tadeusz Paszkowski ja- 
ko prezes, Wasław Krzewski jako wice-pre- 
zes, Kazimierz Bryja jako sekretarz i Wiktor 
Jaroszewicz jako skarbnik. 

     

      

   

Związkowiec. 

Wiazyń. 
Pożar w folwarku Raćkiewicze. 
Onegdaj wybuchł wielki pożar w folwar- 

ku Raćkiewicze, gm. wiazyńskiej, Ogień zni- 
szczył 5 gospodarstw. Straty sięgają 15.000 
złotych. Przyczyna peżaru narazie nie usta- 
lona. (e) 

NOWOGRÓDZKIEGO 
  

| Mao Mojskie 
w 

| Nowogródku 

WOJNA I MIŁOŚĆ 
Pierwszorzędna obsada artystyczna. 

NASTĘPNY PROGRAM: POŚWIĘCENIE KOBIETY. 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku Serja Il-ga. — 

Indyjski grobowiec 
WKRÓTCE: NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 

  

  
  

Nowogródek. 
„Czarna Gwardja* w kinie Miejskiem. 

Tytuł dość ebiecuj ale niestety nie 
anie ma wspólnego z treścią. Miał to być fan- 
tastyczny obraz z minionej wojny światowej. 
"Bohaterem jest kapitan szkockiego pułku 
Kiig. który na rozkaz głównego abu u- 
dał się do Indyj, gdzie hinduska ks 
anająca wpływ na tubylców, czyniła przygo- 
%owania do wypowiedzenia najeźdźcom świę 
łej wojny. Z zadania swego, które polegało 
na unicestwieniu tego planu — Kiing wy- 
wiązał się jak najlepiej, przez z s 
wanie swoją osobą hinduskiej 
panowanie tajemniczego składu bror 

Wykonanie filmu mierne; niema nic eg- 
<=otycznego, co w innych podobnych filmach 
aajbardziej pociąga publiczność. To też sala 
świeciła pustkami. Ik. 

Odczyt w Nowojelni. Ы 
Staraniem B. B. W. R. w Nowogródku, 

«dbędzie się w sobotę dnia 24 b. m. w No- 
wojelni odczyt na temat pk 
Piłsudskiego”. 

Zebranie Sekcji Gospodarczej 
Powiatowego Komitetu do Spraw 

Bezrobocia w Nowogródku. 
W dniu 20 b. m. w lokalu Sek jatu 

B. B. W. R. odbyło się zebranie Sekcji G 
”odarczej Pow. Komitetu do Spraw Be 
bocią. Zebraniu przewodniczył p. T 
W zastępstwie nieobecnego p. Romera, pr 
sadziale 11 członków Sekcji. Obrady prowa- 
adzone były na temat działalności tej se 
„Wzbudzając wielkie zainteresowanie człon- 
sów pracą komitetu. 

P. T. Hryniewska, jako przewodnicząca 
podsekcji dożywiania zwróciła uwagę na to, 
że obecnie produkty ą najtańsze i dlatego 
mależałoby już porobić zapasy. Stąd wynikła 
potrzeba wyszukania składnicy, magazyni 
Ja, lokalu dla kuchni i £ p. Przedew: 
*iem potrzebne są pieniądze, których Komi- 
tet jeszcze nie posiada. Pan Tomaszek wy- 
Jašnil, że kwestę tę wyjaś 

  

     
    

      
    

        

    

      

   

  

       

    

   

  

  

  śni z odnośnemi 
Władzami. Nadmienił przytem, że pracow- 
aicy Kasy Chorych w Nowogródku opodat- 
Kowali się na rzecz bezrobotnych odda - 

Proc. swoich poborów, co czyni ogólną su- 
-1€ 50 zł. miesięcznie. Przypuszcza że i inne 
instytucje opodatkują się w ten sposób. 
Sek jgrazie przystąpiono do podziału prac 
„Kcji i omawiania sposobu wyszukania lo- 
“lu dia kuchni i składnicy, oraz placu na 
Žo, co w Nowogródku nie jest łatwo 
Maležė, 

Kwestję tę jednak rozwiązała p. Hryniew 

    

ska oświadczając, że 5 obiadów dziennie 
może gotować gospoda Związku Pracy Ob. 
Kobiet, dokąd należy dostarczyć tylko po- 
trzebne na to produkty, oraz wykaz osób, 
którym obiady te nale. wydawać, a już 
resztę panie z Z. P. O. K. załatwią same do- 
kooplowując ewentualnie kogoś do pomocy 
z Komitetu. Jest to ogromnem ułatwieniem 
dożywiania bezrobotnych, gdyż w takim No- 
wogródku, gdzie bezdomnych prawie nie- 
ma, 50 obiadów w zupełności wystarczy. Do- 
żywianie zaś polegać będzie głównie na wy- 

dawaniu produktów suchych, 
Również p. Salomon jako ławnik Magi- 

stratu oświadczył, że kładnicę na produkty 
a także i skład na drzewo będzie mógł do- 
starc Magistrat, dokąd Komitet winien 

ić się w tej sprawie. Co zaś do drze- 

wa, to postanowiono zwrócić się w tej spra- 
wie do nadleśnictw. Na stanowisko maga- 
zyniera powołano b. urzędnika p. Tumielewi 
cza, który jest obec bez pracy. 

Wkońcu po dłuższej wyczerpującej dy- 
skusji podzielono pracę na następujące pod- 
sekcje: 1) podsekcja zakupów, 2) podsekcja 
przechowywania i wydawania produktów, 
3) podsekcja rozdawania produktów suchych 
1 4) podsekcja dożywiania. 

Na tem obrady zakończono. Ik 

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

Nowogródek. 
W. czwartek dnia 29 b. m. edbędzie się 

w Sali Kina Miejskiego odczyt zakrojóny na 
szerszą skalę, połączony z yświetleniem 
filmów propagandowych. Temaiem odczytu 
będzie zagadnienie walki z kryzysem gos- 
podarczym Rządu Marszałka Piłsudskiego. 

Początek o godz. 12-ej w poł. Organizuje 
Sekr. Woj. BBWR w Nowogródku. 

Horodyszcz. 
Zapowiadany na niedzielę 25 b. m. od- 

czył w Horodyszczu,' odbędzie się dopiero 
w niedzielę 1-go listopada. 

Kuszelew. 
Z okazji Zjazdu Sołtysów Gminy Kuszele- 

wskiej, odbędzie się w Kuszelewie w dniu 
dzisiejszym odczyt na temat „Wałka Rządu 

Marszałka Piłsudskiego z kryzysem gospo- 
darczym*. Odczyt organizuje Sekr. Woj. B. 
B. W. R. wespół z Kołem Gminnem BBWR. 

Zdzięcioł. 
We wtorek dnia 27 b, m. odbędzie się w 

Zdzięciole kolejny odczyt popularny, orga- 
nizowany przez Koło Gminne BBWR. Zain- 
feresowanie odczytem jest bardzo duże R. 

  

    

            

   

  

   

  

  

„Chrystus dzierży władzę nad wszelkiem stworzeniem, której nie wymu- 
-_ sił siłą, ani też nie otrzymał skądś z zewnątrz, lecz na Mocy Swojej istotności 

i natury”, 

(z Encykliki Ojca św. Piusa XI, ustanawiającej Święto Chrystusa-Króla ). 

W czasach dzisiejszych, gdy świat cały przechodzi wielkie przesilenie 
we wszystkich dziedzinach życia: przesilenie w dziedzinie duchowej, w for- 
mach ustrojowych państw, w zaognieniu stosunków społecznych oraz wiel- 
kie przesilenie gospodarcze — w czasach tych trzeba wielkiej siły duchowej, 
aby je przetrwać. Ludzkość od wiekówczerpała tę siłę i moc w Chrystusie, 
a cała kultura i cywilizacja nasza z zasąd chrześcijańskich wyrosła. Dziś 
trzeba nam tego, by zasady chrześcijańskie objęły całe nasze życie: jedno- 
stkowe i zbiorowe, moralne, religijne, ustroju państwowego, ustroju społe- 
cznego, ustroju gospodarczego. Trzeba, żeby nad wsz 

   stkiem panował Chr;- 
stus Pan, Król wieków, Król królów, Pan panujących! 

„Dzień 25 października jest dniem Święta Chrystusa-Króla, a Święto to 
jest Świętem Akcji Katolickiej, która winna zjednoczyć wszystkich katoli- 
ków świeckich do pracy nad rozszeniem zasad 
prywatnem i w życiu publicznem. 

WILNIANIE KATOLICY! 

Dzień 25 października, 
świat katolicki. Obchodzimy i my 
bramskiej. 

WILNIANIE KATOLICY! 

Niech dzień ten będzie dla Was wszystkich chwilą, 

jako dzień Chrystusa 
w grodzie Naj 

Chrystusowych w życiu 

Króla, obchodzi cały 

yiętszej Panny Ostro- 
   

  

w której po- 
głębi się w nas Śświademość i wzmocni się siłne postanowienie pracy dła 
zasad chrześcijańskich w życiu naszem całem przez organizację Akcji 
Katolickiej. 

Niech każdy z nas w tym dniu weźmie udział w manifestacji na- 
szych uczuć katolickich podczas pochodu i uroczystych akademij. 

Niech nikogo nie będzie poza szeregami pochodu! 
Niech każdy z nas ozdobi swój dom i okna swego domu opatrzy 

nalepkami i wizerunkami Chrystusa - Króla, nicch pamięta, że nabywając 
nalepki, choćby w droknej mierze przyczyni się do wałki z bezrobociem, 
gdyż całkowity czysty dochód z nalepek jest przeznaczony na cele walki 
z tą największą dziś klęską. 

Niech wszyscy katolicy dadzą wyraz zewnętrzny wierze, że 
CHRYSTUS ZWYCIĘŻA, CHRYSTUS KRÓLUJE, CHRYSTUS PANUJE! 

Program obchodu Święta: Chrystusa - Króla, jako Święta Akcji Katolic- 
kiej, jest następujący: 

PROGRAM 
UROCZYSTEGO OBCHODU ŚWIĘTA CHRYSTUSA - KRÓLA 
przyjęty na zebraniu przedstawicieli 42 organizacyj społecznych m. Wilna. 

1. Godz. 10 m. 15, — Uroczyste nabożeństwo w Bazylice, celebrowane przez J, F. 
Ks. R. Jałbrzykowskiego Metropolitę Wileńskiego. 

2. Godz. 10 m. 15. — Nabożeństwa z okolicznościowemi kazaniami we wszystkich 
innych kościołach parafjalnych i nieparafjalnych. 

Organizacje społeczne biorą udział w w nabożeństwie w kośc. przez 
3. Godz. 12 m. 15. — Zbiórka wszystkich sz 

. Jakóba (plac Łukisk 
ysty pochód ku cz 

5. Godz. 18 m. 15. — Młodzież Szkolna i Młod 
wie w Ostrej Bramie udaje się na akademję do Sali Śn 

nych i parafij około kościoła $ 
4. Godz. 12 m. 30. — Urocz; 

    

    
   

e obranym, 
ół, organiz: znych, religij-    vj społe 

  

    

    
   

/stusa-Króla do Sali Miejskiej. 
Akademicka po krótkiej modlit. 

deckich. 

  

6. Godz. 13 m. 30. — Uroczysta akademja w Sali Miejskiej, organizowana przez Ar- 
chidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. 

7. Godz. 14. — Uroczysta akademja w Sali Śniadeckich U. $. B. dla Młodzieży Szkol- 
nej i Akademickiej, 
„Odrodzenie*.. 

organizowana przez Stowarzy. ie Młodzieży Akademickiej   

Archidiecezjalny Instytut 
Akeji Katolickiej w Wilnie. 

  

Intronizacja Najśw. Serca Jezusowego w parafji 
św. App. Filipa i Jakóba. 

Dnia 25 października w święto Chrystusa 
Króla w kościele św. Jakóba odbędzie się 
intronizacja Na erca Jezusowego. Pon- 
tyfikałlną Sumę z wystawieniem Przenajświet- 
szego Sakramentu o godz. 10-ej odcelebruje 
JE. arcybiskup R. Jałbrzykowski. Po sumie 
zostanie odsłonięta i poświęcona pamiątk 
wa tablica, wmurowana nad głównemi drzwia 

mi kościoła. Przed uroczystością we czwar- 

   

      

  

    

  

    

tek, piątek i sobotę o godz. 6-ej wiecz. przez 
O. Jezuitę Antoniego Wilusza będą wygła- 
szane specjalne nauki. Na powyższą uroczys 
tość i ra adorację Przenajświętszego Sakra- 
mentu (od 8 do 9 w niedzielę) zaprasza wszy- 
sikie stowarzyszenia i organizacje katoliekie 

Zarząd Akcji Katolickiej 

par. św. Jakóba. 

Dochodzenie w Sprawie kina 
miejskiego dobiega końca. 

Wyłoniona przez Radę Miejską specjal- 
na Komisja dła przeprowadzenia dechodze- 
nia w sprawie ujawnionej skandalicznej go- 
spodarki w kinie miejskiem i przypuszezal- 
nych tam nadużyć, kończy obeenie swe pra- 

ce. Wyniki dochodzenia zreferowane zosta- 
ną na najbliższem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej, które odbędzie się w ciągu bieżącego 
miesiąca. 

Kolejny obrazek z wileńskiego 
Broadway'u. 

Zbombardowanie domu przywódcy wrogiej szajki. 

W „Kurjerze Wiłeńskim* donosiliśmy już 
niejednokrotnie o zażariej walce jaka toczy 
się od dłuższego czasu pomiędzy dwiema 
grupami b. członków groźnej ongiś organi- 
zacji złodziejskiej „Bruderferejn*. Na czele 

jednej grupy stoi Zelik Lewinson przezwi- 
skiem „Zelik Chana-Bobkes* zaś na czele 
drugiej Aron Wojeiuk przezwiskiem „Orka- 
Setka*, ostatnio nazywany wileńskim „Al. 
Capone“. 

Przed dwoma tygodniami Aron Wojciuk 
przy pomocy swoich atletycznie zbudowa- 
nych synów napadł wpobliżu młyna kau- 
kaskiego przechodzącego Zelika Lewinsona 
i zbił go „na kwaśne jabłko”, Zawdzięcza- 
jąe tylko interwencji przechodniów, Lewin- 

son wyszedł z opresji cało aczkolwiek mo- 
eno poturkowany. 

Oczywiście Zelik Chana Bobkes nie po- 
został dłużny i oto przed dwoma dniami ul. 
Nowogródzka stała się widownią niezwykłej 
awantury. Późno wieczorem wpobliżu domu 
Wojciuka zebrał się tłum składający się z 
30 do 40 kobiet rekrutujących się z żon, 
sióstr i córek zwolenników Lewinsona. Ko- 
biety uzbrojone w kije i kamienie otoczyły 

dom Wojciuka, usiłując przedostać się do 
wnętrza, lecz Wojeiuk zawczasu poinformo- 
wany 0 najściu szczelnie zamknął drzwi i 
okiennice. Kobiety widząc, że nie nie pora- 
dzą, przypuściły formalny atak na dom 
Wojciuka, bombardując go ze wszystkich 
stron kamieniami, poczem obawiając się in- 
terwencji policji zbiegły. Wojciak w spra- 
wie tej wystosował skargę do władz poli- 
cyjnych. — (e) 

„Abraszka -anarchista" zmarł 
w szpitalu. 

   
We wezorajs: numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* dono: my o krwawem zajściu 
na ulicy Żydowskiej, podczas którego został 
ciężko ranny nożem 'przekupień licytacyjny 
Abram Burakiski znany pod przeżwiskiem 
„Abraszka-Anarchista*, Ciężko ranny Bura- 
kiski został przewieziony do szpitala Ży- 
dowskiego, gdzie w dniu wezerajszym zmarł 
nie odzyskując przytomności. 

Zabójea Burakiskiego Dawid Bobrowski, 
znany pod przezwiskiem Dawid Pefe, osa- 
dzony został w areszcie centralnym do dy- 
spozycji władz sądowo-śledczych. 

W godzinach popołudniowych zwłoki 
zmarłego Burakiskiego przewieziono do in- 
stytutu medycyny sądowej, gdzie dokonana 
została sekeja zwłok. Badany Bobrowski 
przyznał się do winy, oświadczając, że do- 
konał zabójstwa z zemsły za to, że Bura- 
kiski występując jako świadek w jego pro- 
cesie przeciwko Lewinewi, który w swoim 
ezasie ciężko zrasił Bobrowskiego, złożył ze- 
znania na korzyść Lewina wobec czego L. 
otrzymał słosunkowo niewielką karę — 6 
miesięcy więzienia. (e). 

Niebezpieczny awanturnik 
podpalił celę, w której był zamknięty. 

W dniu 27 lutego b. r. policja zatrzymała 
za wywołanie awantury braci Pawła i Józefa 
Piorków, których osadzono we wspólnej celi 
aresztu, mieszczącego się w drewnianym bu- 
dynku przy urzędzie gminnym w Niemen- 
czynie. 

Uwięzieni nie uspokoili się, lecz w dal. 
szym ciągu awanturowali się, aż wreszcie 

poczęli demolować wewnętrzne urządzenie 

celi, rozbijając piec i inne sprzęty. 
Wobec tego postanowiono pijaków od“ 

separować i Pawła Piórkę przeprowadzono 
do obok znajdującej się celi. 

Narazie nastąpiło uspokojenie, lecz po n- 
pływie kwadransa podniósł się alarm, gdyż 
z okna celi, w której osadzony był Poweł 

Piórko poczęły buchać płomienie i dym. 

Przystąpiono energicznie do gaszenia po- 

żaru i wkrótce żywioł opanowano. Ogień 
jednak przepalił już sufit i zwęglił dwie 
ściany, 

Okazałóśsię, iż Piórko otworzył piec, wy- 
dobył żarzące się głownie i temi podpalił 
ściany aresztu. 

Pociągnięty do odpowiedzialności Piórko 
twierdził, iż pożar wybuchł bez jego woli, 
z winy wadliwie urządzonych przewodów 
kominowych. Tłumaczeniu temu zaprzeczyły 
kategorycznie orzeczenia fachowców oraz 
inne dowody kompromitujące awanturnika, 

Józef Piórko znalazł się ostatnio przed 
Sądem Okręgowym w składzie: wiceprezesa 

W I D'E.NS.KE =" — 

Dlaczego to mydło z czystych olejów 

roślinnych 

nietylko usuwa 

brud, ale i 
dk ielęgnuje 

Dobra cera jest oznaką młodości. 

Dostateczny to powód, by dbać o 

nią troskliwie. «+ + »« 
” ЧА 

NL S šrodkami, 

podnoszącymi urodę, są od 

wieków oleje z owoców oliwnych 

i palm. Obydwa te oleje zawiera 

słynne mydło do pielęgnowania 

cery PALMOLIVE, łącząc je po- 

nadto jeszcze z olejem orzechów 

kokosowych. 

To też głównem zadaniem mydła 
PALMOLIVE jest zachowanie świe- 
żej cery. Jest ono tak idealnie 

    
    

czyste, że nie drazni najWfaż- 
liwszej nawet tkanki naskórka, 

Jego miękka, gęsta prana zmywa 

szybko i dokładnie. A przytem 

orzeźwia i odświeża skórę, doda= 

jąc jej elastyczności i młodego, 

delikatnego, pięknego wygłądu. 

Colgate-Palmolive, Sp. 7 0. 0. 

ul. Rymarska 6, Warszawa 
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Dziś: Ignacego, Teodora 

Pasek Jutro: Rafała Arch., Feliksa 

2d. 
Paździera. 

  
Wechód słońca —& 6 m. 13 

Zachėd + “Sk 6 m 29 

Spostrzeżenia Zakładu Metesre!egji U. 5.E. 

w Wilnie z dnia 22 X — 1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

Temperstura średnia + 2° С. 

. majwyśsza: 4- 5° С. 

3 najnižszai 0:.€ 

Opad w milimetrach: 0,5 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja baremu wzrost. 

Ural ae mere Log 

MIEJSKA. 
— Stypendja miejskie. Komisja Stypen- 

djalna dla stypendjów m. Wilna, po rozpa- 
trzeniu podań zeszłorocznych stypendystów 
o przedłużeniu stypendjów na rok1931-32, 
uchwaliła: 1) 5 stypendjów dla uczniów 
szkół zawodowych i seminarjów nauczyciel: 
skich — przedłużyć zeszłorocznym stypen- 
dystom, wobec promowania ich do klas na- 
stępnych, 2) z czterech stypendjów dla dzie 
ci strażaków — 2 przedłużyć, zaś na 2 po- 
zostałe przyjąć nowych kandydatów. 3) Z 
dwóch stypendjów dła studentów U. S. В. 
— jedno przedłużyć do dnia 1. III. 1982 r., 
a drugie zwolnić, wobec niedopełnienia wa: 

runków słatulu. Wobec powyższego są dwa 
wolne stypendja Straży Ogniowej oraz jedno 

akademickie, na przeciąg całego roku i dru- 
gie od 1. III. 1932 r. 

Oprócz tego zostały utworzone dwa nowe 

stypendja im. Antoniego Ałyszewskiego, dr. 
St Klikowicza, Dominiki Puchalskiej i dr. 
Adama Surwiłły — dla młodzieży wstępu- 
jącej do średnich zakładów naukowych. 
szkół zawodowych i seminarjów nauczyciel- 
skich. 

Podania w sprawie stypendjów należy 
składać do Wydziału Kultury i Oświaty Ma- 
gistratu m. Wilna (Dominikańska 2, pokój 
Nr. 10) do dnia 1. XL. r. b. 

— Starania o kredyty na umacnianie brze 
gów Wilji. Onegdaj wieczorem wyjechał do 
Warszawy wice-prezydent miasta p. W. Czyż. 
Podróż jego do stolicy ma na celu poczy- 
nienie starań o kredyty na przeprowadzenie 
robót zabezpieczających brzegi Wilji od skut 
ków ewentualnej przyszłej powodzi. 

Jednocześnie wice-prezydent Czyż poczy- 
ni w Banku Gospodarstwa Krajowego sta- 
rania o kredyty na drobne remonty domów. 
W razie pomyślnego wyniku tych starań 
Komitet Rozbudowy wznowi wydawanie po- 
życzek właścicielom nieruchomości, ubiega- 
jącym się o remont swych posesyj. 

— Narada nad typem przyszłych autobu- 
sów. Na dzień 26 b. m. zwołane zostało po- 
siedzenie miejskiej Komisji Technicznej. Po- 
siedzenie to m. in. ma na celu zaopinjowa- 
nie opracowanych ostatnio przepisów o ty- 
pie autobusów, jakie z dniem 1 stycznia r. 
prz. wprowadził „Arbon* na ulice Wil- 
na. 

— Umaenianie przyczółków mostowych. 
Prace nad zabezpieczeniem przyczółku mo- 
stowego na moście Zwierzynieckim, uszko- 
dzonego podczas ostatniej powodzi. dobie- 
gają już końca. Po zakończeniu tych prac 
wszczęte zostaną *niezwłocznie identyczne ro- 
boty na moście Zielonym. 

  

  
  

  

    

SANITARNA, 
— Akcja sanitarna i wymiar kar. Osta- 

inio z różnych stron zwłaszcza z prowincji 
nadchodzą wiadomości o tem, że rozpoczę- 
ła się energiczna akcja sanitarna, która do- 
prowadza do poważnych kar nakładanych 
nawet za b. drobne uchybienia przeciwko 
przepisom sanitarnym. 

Jak wiadomo akcja sanitarna była roz- 
poczęta przez min. Sładkowskiego i w okre- 
sie lepszej konjunktury dawała rzeczywiście 
doskonałe rezultaty. Obecnie sytuacja, szcze- 
gólnie na prowincji jest tak ciężka, że właś- 
ciciele sklepów i lokali mieszkalnych nie- 
zawsze mają nawet na miolłę. W związku 
z tem dowiadujemy się, że ma być wydana 
specjalna instrukcja, kótra nieco złagodzi 
wymiar nakładanych kar. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademiekie Koło Muzyczne. Podaje 

się do wiadomości członków Koła, iż dnia 

p. W. Brzozowkiego oraz pp. sędziów S. Mi- 
łaszewicza i O. Okulicza. 

Przewód sądowy niezbicie wykazał winę 
oskarżonego, a oskarżyciel,  podprokurator 

p. Dowbór domagał się przykładnego ukara- 
nia podsądnego. 

Sąd, po odbytej naradzie, wygłosił wyrok, 
którego mocą skazał Józefa Piórkę na osa- 
dzenie w ciężkiem więzieniu przez lat sześć. 

Ka—er. 

25 października r. b. odbędzie się o godz. 

12 w poł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków w lokalu Ogniska (ul. Wielka 24) 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu z zebrania or- 
ganizacyjnego; 

2) Sprawozdanie ustępującego Zarządu; 
3) Dyskusja nad sprawozdaniem; 
4) Wybory nowego Zarządu: 
5) Wolne wnioski. 
Sympatycy i kandydaci na członków mi- 

le widziani. й 

— Obiady ulgowe. Komisji Kwalifika- 
cyjna Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akad. 
U. S. B. podaje do wiadomości, że termin 
składania podań o obiady ulgowe na mie- 
siąc listopad r. b. upływa z dniem 24 b. m. 

— Sobótka w Ognisku Akademickim. W 
sobotę dnia 24 b. m. w lokalu Ogniska Aka- 
demickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się So- 
bótka Akademicka. Początek o godz. 9 wiecz. 
Bufet na miejscu. Do tańca przygrywać bę- 
dzie trio akademickie. Wejście za okazaniem 
legitymacji akademickiej, dla gości za kartą 
wstępu. 
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HARCERSKA. 
— Zabawa u Harcerzy. Gromada „Czar- 

nej Tr tki* przy Państwowem Seminar- 
jum Nauczycielskiem urządza w najbliższą 
sobotę dnia 24 b. m. Zabawę Taneczną w 

sali Seminarjum, na którą uprzejmie zapra- 
sza wszystkie harcerki i harcerzy oraz sym- 
patyków drużyny i harce 

Początek o godz. t7-ej. 

  

    

   

    jście 1 zł. 

WOJSKOWA. 
— Powołanie do szeregów rocznika 1910, 

Referat wojskowy Magistratu m. Wilna za- 
kończył rozsyłanie kart powołania : poboro- 
wym rocznika 1910-go. Weielenie do szere- 
gów nastąpi w okresie od 26 do 30 b. m. 
Powoływane są wszystkie rodzaje broni za 
wyjątkiem piechoty, któ zostanie wcie- 
lona do szeregów na wiosnę roku przysz- 
łego. 

Poborowi, którzy kart powołania nie o- 
trzymali, we własnym dobrze zrozumianym 
interesie winni są zgłosić się do referatu 
wojskowego, gdyż nieotrzymanie kart po- 
wołania nie zwałnia ich od stawiennictwa w 
oznaczonym terminie w pułku. 

— Dodatkowe posiedzenie komisji pobo- 
rowej. Najbliższe posiedzenie komisji pobo= 
rowej wyznaczone zostało na dzień 4 listo- 
pada. Celem dodatkowej komisji jest danie 
możności uregulowania swego stosunku do 
wojska wszystkim tym, którzy tego we właś- 
ciwym czasie z jakichkolwiek względów nie 
dokonali. Е 

Komisja urzędować będzie od godz. 8-ej 
rano w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

GOSPODARCZA. 
— Kupcy czynią starania 0 roztermino- 

wanie na raty należności za świadectwa prze- 
mysłowe. Wileńskie sfery kupieckie zwró- 
ciły się do władz skarbowych z memorja- 
łem, w którym wskazują na rozpaczliwie 
ciężką sytuację finansową ogółu kupiectwa 
wileńskiego, które obecnie stoi przed nowym, 
przekraczającym ich możliwości finansowe 
ciężarem — wykupienia patentów przemy- 
słowych na rok 1932. W konkluzji petenci 
proszą o rozterminowanie należności na dwie 
raty: płatne do dnia 1 stycznia r. b. i 1-go 
maja r. prz. 

        

  

Z KOLEI. 
— Zabezpieczenie torów kolejowych 

przed nadchodzącą zimą. W związku ze zbli- 
żającą się zimą Dyrekcja P. K. P. Wilno 

otrzymała z Ministerstwa Komunikacji za- 
rządzenie niezwłocznego zbadania i po- 
lepszenia stanu żywopłotów, oraz parkanów 
wzdłuż torów kolejowych, celem zabezpie< 
czenia torów przed zaspami śnieżnemi. 

— Przejazdy areszłantów wojskowych na 
kolejach. Władze kolejowe w porozumieniu 
z władzami wojskowemi ustaliły warunki 
przejazdów i przewozów wojskowych na ko- 
lejach. Przejazdy aresztantów pod konwo- 
jem żandarmerji odbywać się mogą w osob- 
nych przedziałach pociągów osobowych kla- 
są trzecią, korzystanie w tym celu z pocią- 
gów pośpiesznych i motorowych jest nie- 
dozwolone. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— LXII Zebranie Klubu Włóczęgów Se- 

njorów. Wyjątkowo w sobotę dnia 24 b.m. 
o godz. 19-ej odbędzie się w lokalu przy ul. 
Przejazd 12 (Antokol) kolejne LXII zebra- 
nie Klubu. Na porządku dziennym referat 
p. t. „Obecna sytuacja Litwinów na Wileń- 
szczyźnie*. Stawiennictwo członków Klubu 
obowiązkowe. Wprowadzeni goście mile wi- 
dziani. 

KOMUNIKATY. 
— Z Komitetu Pomocy Bezrobotnym. W 

dniu 14 października r. b. powołana została 
do życia Komisja Odzieżowa Sekcji Pomocy
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Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia. 

— W skład Prezydjam Komisji Odzieżo- 
wej wchodzą: p. p. Jadwiga Małowieska — 
przewodnicząca, Janina Burhardtowa i Kon- 
stanty Przegaliński — wice-przewodniczą- 
cy i jako sekretarz Bolesław Pietraszkie- 
wicz. 

Prezydjum przystąpiło już do prac w ce- 
lu przygotowania wielkiej zbiórki odzieżowej 
na terenie miasta Wilna. 

— Wystawa prae ezłonków Wileńskiego 
'"T-wa Miłośników Fotografji jest otwarta do 
dnia 7 listopada we środy i piątki od godz. 
17.30 do godz. 19.30 w lokalu T-wa ul. Ad. 
Mickiewicza 15. 

Wstęp bezpłatny. 

RÓŻNE. 
— 0 składy na kartofie dla bezrobotnych! 

Wojewódzkiemu Komitetowi do spraw bez- 
robocia potrzebne są pilnie skłądy na kar- 
tofle, zwraca się przeto z apełem do osób, 

któreby chciały ułatwić komitetowi akcję, 
ażeby ile rozporządzają odpowiednie- 
mi lokalami, zechciały odstąpić je na okres 
zimowy do dyspozycji Komitetu. Komitet 
uprasza o nadsyłanie zawiadomień pod ad- 
resem przewodniczącego sekcji pomocy, p. 
prezesa Czerwonego Krzyża, Uniechowskiego, 
Wilno ul. Zawalna 1. 

Ze wzgłędu na zbliżające się przymrozki 
sprawa jest nagląca. 

— Starania o subwencje. W związku z 
układaniem nowego preliminarza budżetowe- 
go miasta różne instytucje o charakterze spo- 
łecznych i oświatowym zasypują dosłownie 
Magistrat rozmaitego rodzaju podaniami z 
prośbą uwzględnienia w nowym budżecie 
szeregu subwencyj -na cele spoleczno-ošwia- 
towe. 

ZABAWY, 
— Wielka Zabawa Taneczna. W dniu 

24 października r. b. w sali Związku Za- 
wodowego Drukarzy m. Wilna odbędzie się 
Wielka Zabawa Taneczna przy dźwiękach 
orkiestry smyczkowej. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 
Początek Zabawy 0 godz. 9 wieczór. 

Czysty dochód z Zabawy przenacza się 
na rzecz bezrobotnych członków Związku. 

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

dnia 23-g0 b. m. i w dnie następne pow- 
tórzenie wczorajszej premjery wileńskiego 
autora T. Lopalewskiego „Aurelciu nie rób 
tego”, która doznała sympatycznego przy- 
jęcia od publiczności nie szczędzącej okla- 

sków wszystkim wykonawcom. Reżyserja i 
dekoracje H. Zelwerowiczówny. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek dnia 23 b. m. Teatr na Pohulance 
nieczynny z powodu próby generalnej „Ró- 
ży. Żeromskiego, której premjera odbędzie 
się w sobotę dnia 24 b. m. w reżyserji dyr. 
M. Szpakiewicza, oraz dekoracjach pomysłu 
„W. Makojnika. Do najwięcej emocjonujących 
scen „Róży bezsprzecznie należą: w gmachu 
fabryki podczas wiecu wraz z setkami spra- 
wnie poruszających się i reagujących sta- 
tystów, na balu z całym szeregiem ukazują- 
cych się symbolicznych postaci, wywierają- 
čych przez kontrast niezatarte na widzu wra 
żenie, oraz scena peł dramaivez: o na- 
pięcia w ochranie rosyjskiej tak umiejętnie 
w dełalach podchwycona i po mistrzowsku 
oddana przez znakomitego pisarza. 

Wszystkie siły lak skomplikowanej ma- 
szyny, jaką jest teatr, skierowane są przez 

  

   

  

   

    

  

DROGA OLBRZYMÓW 
Szlakiem pionierów, walcząc z krwiożerczymi Indjenami i żywiołem kroczą w olbrzymiej karawanie Gaston Glass 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

di Miejskie 
ZGALA KIEJSKA 

"aivabramska 5. 

  

©d dns 22 Qazdzierm xp 

godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz 

i Jeanne Helbling. = 
Początek o godz 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Dyrekcję na to. aby godnie sprostać zadaniu 
przez umiejętne podkreślenie i wydobycie 
wszystkich tych mocnych akcentów i nie- 
zrównanych walorów artystycznych, w ja- 
kie hojną ręką wyposażył Żeromski swój 
arcytwór. 

— Fenomen artystyczny — kobieta dy 
gentem wszechświatowej sławy. Jest nią p. 
Antonia Brico, która w swym sensacyjnym 
triumfie zdobywa jako kapelmistrz Berlin, 
Sztokholm, Kopenhagę i wszystkie większe 
centra muzyczne. 

Wilno ujrzy Brico na pierwszym wileń- 
skim kencercie w czwartek dnia 29-go b.m. 
na Pohulance. 

— Popołudniówki. W sobotę dnia 24 b. 
m. z powodu premjery „Róży** Żeromskiego 
popołudniówki zarówno w Lutni jak i na 
Pohulance odwolane. 

W niedzielę dnia 25-g0 b. m. o godz. 4-ej 
po poł. w Lutni — komedja w 3-ch aktach 
Caillaveta i Fleursa „Ładna historja* z p. 
Dunin-Rychłowską w roli babci i p. J. Wa- 
silewskim w roli Andrzeja. 

W Teatrze na Pohułance sensacyjna sztu- 
ka p. t. „Matrykula 33“ z p. M. Wyrzykow- 
skim i Ir. Brenoczy na czele, nieodwolalnie 
ostatni raz. 

  

— Wileńskie Towarzystwo Filharmoni- 
ezne. Jutro w sali Konserwatorjum Muzycz- 
nego (wejście z ul. Końskiej) odbędzie się 
koncert sławnego skrzypka hiszpańskiego Ju 
ana Manena, którego wielkie artystyczne 
walory poznaliśmy częściowó w koncercie 
środowym, transmitowanym z Warszawy 
przez radjo. Niewielka ilość biletów jest je- 
szcze do nabycia w biurze „Orbis* ul. Mic- 
kiewicza 11. 

Początek koncertu o godz. S-ej wiecz. 

BABIE 
Fala 244,1 m., mocy 21.5 Kw. 

PIĄTEK, dnia 23 października 1931 roku. 

   
11.58: Sygnał czasu, 12.10: Kom. meteor. 

12.15: Muzyka lekka (płyty) 1 „Co to 
jest antropologja* — odczyt. „45: Progr. 
dzienny. 15.50: Muzyka i lekcja angielskiego. 
16.20: Odczyt „Stara stolica Norwegji*. 16.40: 
Muzyka z płyt. 17.10: „O racjonalizacji pra- 
cy naukowej* — odczyt. 17.35: Koncert. 

Kom. LOPP. 19.00: „Polakom na Ko- 

  

      czyžnie“. 19.20: „Ciotka Albinowa 

‚ 19.35: Program na sobotę i rozm. 
5: Pras. dzien. radj. 20.00: Pogad. mu- 

zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny z Filhar- 
2.40: Kom. 23.00: „KRÓL BARATAN- 

— opera komiczna A. S. Sullivana (pły- 
ty). akt. I. 

SOBOTA, dnia 24 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 12.10: Kom. meteor. 
a popularna (płyty). 
tadjony szerokiego $ 
Progr. dzienny. 15.50: ,, 
16.10: Koncert dla młodzie 

16.20: „Radjokronika“. 16.40: Mu- 
zy a z płyt. 17.05: Kom. 17.10: „O Wicie 
Stwoszu* odczyt. 17 Koncert. 18.05: Słu- 
chowisko dla młodzi 18.30: Koncert. 19.50 
Kom, W Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00 „Bo. 
hater Święciański* nowela Żemajtisa i „Pan 
Tadeusz* A. Mickiewicza po litewsku. 19.20: 

Kwandran akademicki. 19.35: Progr. tygod- 
niowy. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Mu- 
zyka lekka. 20.45: „Wywiadowczynie* felj. 
21.00: Tr. koncertu pieśni  slowiaūskic! 
Žanai Koncert cho 22.40: Kom. 

i „Król Baratarji* opera komiczna A. S. 
SMIGA (płyty) akt. II-gi. 
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KINA FILMY 
„POSTRACH SALONÓW* 

(Helios) 

Nieźle zrobiony interesujący, dramat de- 
tektywny. Gdyby nie za dużo gadaniny (film 
w przeważnej części mówiony), byłoby wszy- 
stko w porządku, jak na ten genre i poziom. 
Nie jestem wprawdzie szczególnym amatorem 
tego rodzaju, ałe jeżeli rzecz jest w dobrym 
gatunku, to zawsze się wyróżni korzystnie, 
niezależnie od rodzaju. Nie jestem zatem 
też i przeciwnikiem czy to filmu czy litera: 
tury detektywnej. Obok bowiem ohydy fab- 
rykatów Wallace'a są i doskonałe powieści 
Fil. Mac Donalda, wyróżniające się naturai- 

nością i znakomitą konstrukcją akcji, poza- 
tem kapitalnym, dowcipnym, a przytem zwię- 
złym i logicznym stylem, co mogli nasi czy- 
telnicy ocenić w trzeciej już, drukowanej u 
nas poweści tego autora. 

Konstrukcja zatem, z dwiema głównemi 
zaletami; logiką i zwięzłością, cechuje także 

i „Postrach salonów*. Dobre jest również wy 
konanie aktorskie, w czem celuje postać głó- 
wna, a raczej jej wykonawca, Jack Raine, 
nieładny, ale b. mi ogromnie trafny. 

Nad program niema niestety groteski ry- 
sunkowej, nałomiast jest bardzo nudny, przy 

końcu tylko nieco zabawniejszy dodatek z 
fotografją orkiestry. (sk) 

SPORT 
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE BOKSERSKIE 

REPREZENTACJI WILNA. 

Miłośników sportu bokserskiego w Wilnie 
czekają w najbliższym czasie emocjonujące 
spotkania międzymiastowe ze Lwowem (8 
listopada) i Poznaniem (6 grudnia). Zwłasz- 
cza ten ostatni mecz budzi zrozumiałe zain- 
teresowanie ze względu na zespół „Warty 
która jest obecnie bezkonkurencyjną drużyną 
w Polsce. 

REWANŻOWY MECZ 1 P. P. 
MAKABI. 

W sobotę 24 b. m. na boisku Makabi ro- 
zegrane zostanie rewanżowe spotkanie między 
czołowymi zespołami Wilna. Mecz ten r 
strzygnie która z rywalizujących druż 
obecnie lepszą, Jak wiadomo ostatnie spot- 
kanie dało wynik remisowy (3:3). 

TURNIEJ GIER SPORTOWYCH. 

W najbliższą sobotę zapoczątkowany z0- 
stanie w Wilnie sezon gier sportowych, W 
dniu tym w sali ośrodka wychowania fizycz- 
nego rozpoczną się rozgrywki o prymat w 
grze drużynowej w siatkówkę. 

e ry na powodzian. 
ka Kasa Oszezędności we Lwowie 

arowała na rzecz ofiar powodzi w woje- 
wództwach północno-wschodnich 4 tysiące 

złotych z czystego zysku za rok 1930, otwie- 
rając konto na imię Wi eńskiego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powo: i przesyłając jed- 
nocześnie Komitetowi k: zezędnoś- 

ciową z wpisaną do n j powyższą kwotą. 
O e słanowisko tej instytucji 

B, > raz jeszcze o żywych 
p npatji między Lwo 

rem a Wilnem, zasługuje na specjalne pod- 
kreślenie. 

Wśród dalszych ofiar na 
wpłynęło m 
Magistratu miasta Łodzi, or 
od Dyrekcji Poezt i Telegra 
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ecz powodzian 
ąc złotych od 

57 zł, 09 gr. 
w w Wilnie. 

  

    

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

BŻWIĘK. KINO-TEATR 

„AELIOS" 
Dzis! Sensacja 
wszechšwiat.l Potęžny 
przebój dźwiękowy! Postrach salonė 

gnie wszystkich widzów w swą misternie spleconą intrygę. 
NAD PROGRAM: .DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

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

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

1>-B-B-NS"R-+ 

Miła jadłodajnia. 
Funkcja jedzeniowa, o ile nie jest ubrana 

w wykwint estetycznej przyprawy stołu za- 
stawionego kryształami, kwieciem i srebrem, 
oraz wytwornej bielizny, jest czynnością nie 
wzbudzającą żadnego zachwytu. A w ciężkie 
czasy nawet antypatyczną, bo pochlaniają- 

cą dużo czasu oraz pieniędzy, które mło- 

dzież zawsze woli wydać na coś innego, 
kosztem zdrowia zadawalni się byle 

czem i załatwiając Gas ėis odżywiania się 

niedbale. 
A przecież niedojadanie, mimo iż głodów 

ki dla ludzi zdrowych są tak nakazywane 
przez higjenistów, potrawy na podejrzanej 
wartości tłuszczach, rujnują żołądki. Spo- 
sób podawania w naszych osławionych „sto- 
łówkach*, nawet w prYWENICA donora t 

  

  

    

ais 
Najzwyklejsze potrawy, najprostsze olad- 

ki i kasze, mogą być smaczne i zje się je z 
przyjemnością i apetytem, a dobre jarzyny 

i mięso można tak przyrządzić, że przez 
gardło nie idą. W Polsce utarł się pewien 
styl w podawaniu tych potraw „rozpapra- 
nych* w gęstym, mącznym sosie bez smaku. 

7 prawdziwą więc przyjemnością stwier- 

dzić możemy, iż znalazł się nowy typ kuchni 
i jadłodajni, założonej w celu kształcenia 
młodych dziewcząt na kucharki, przez Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, na ul. Jagiel- 
lońskiej, nad Kurjerem... Cóż za wygoda dla 
naszej Redakcji... Ale nie jesteśmy egoiści i 
chcemy podzielić się ze wszystkimi dodat- 
niemi wrażeniami kulinarnemi wyniesione- 
mi z tego miłego lokału. Inaczej nie da się 
określić czystych, widnych, bez zapachów 
kuchennych pokoi, o stołach nakrytych bia- 
łemi obrusami, z kwiatami na nich. Liczny 
wybór potraw, prostych, zdrowych, przy- 
rządzonych smacznie, na dobrem maśle, jar- 
skie i mięsne, ciastka doskonałe, skromne 

zakąski, i ceny... otóż to, że ceny śmiesznie 
niskie! 

Aż się wierzyć nie chce, aż b 
zec się swojej kuchni i ku 

notnych, „pojedy 
Małopolsce, jedyna 
iania się be ażenia or- 

żołądka i kiszek to taka 

miła, smaczna jadłodajnia. To też ma powo- 
dzenie. R. 

12 płenących koni zbiegło 
z Rosji sowieckiej do Poiski. 

Z pogranicza donoszą © pożarze stajni, 
jaki wybuchł w okręgu zasławskim w miej- 
seowości Mnichówka, położonej w pobliżu 
linji granicznej. Pastwą pożaru padła staj- 
nia z końmu wojskowemi Nieszczęśliwe zwie 
rzęta, których w czas nie zdołano wyprowa 
dzić z płonącego budynku po wyrwaniu się 

ze strefy ognia, rozbiegły się na wszystkie 
strony, czyniąc przeraźliwy tumult. 12 po- 
parzonych koni zbiegło na teren Polski. 
Na żądanie władz sowieckich zostały one wy 
dane zpowrotem. 

Czy wiecie, że... 
— Rękawiczki były znane i używane w 

Europie już na 5 wieków przed Nar. Chry- 

‚ Wynalazek ten przyjęli Rzymianie i 
/ od Persów. 

W Europie popełnione zostaje samo- 
bójstwo przeciętnie co 5 minut. 

— W Stanach Zjednoczonych znajduje 
się 4.283.753 osób nie umiejących ani czytać, 

*, co stanowi 4,3 proc. ogółu lud- 
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Ważne dla p. ziemian! 
JUŻ WYSZŁY Z DRUKU 

Nr. 245 (2187) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok w sprawie 
arcybiskupa marjawickiego Kowalskiego. 

WARSZAWA, 22. 10. (Pat). — Sąd Naj- 
wyższy przystąpił do rozważania po raz dru- 
gi sprawy arcybiskupa marjawi Jana 
Michała Kowalskiego. Pierwszy w 
zujący Kowalskiego na 4 lata więzienia, a 
po zastosowaniu amnestji na 2 lata i 8 mie- 
sięcy, był już raz przez Sąd Najwyższy uchy- 

  

    

lony. Przy powtórnem sądzeniu sprawy 
przez Sąd Apelacyjny Kowalskiego skazano 
na 3 lata więzienia, i z mocy amnestji 
zmniejszono tę karę do łat 2. Sąd Najwyższy 
wyrok ten zatwierdził, wobec czego stał się 

on ostatecznie prawomoony. 

  

Gwałtowna nawałnica śnieżna 
nad Dyneburgiem. 

DYNEBURG, 22. 10. (Pat). — We ezwar- 
tek nad Dyneburgiem przeszła gwałtowna 

nawałniea śnieżna. Z powodu podniesienix 
się temperatury Śnieg szybko stajał. 

Trzęsienie ziemi. 

  

RZYM. 22 (Pat.) Donoszą z Trjestu 
do „Cazetta di Popolo*, że w całej dolinie 
Lagarino odczuto silne wstrząsy sejsmiczne. 
Po kilku minutach powtrzyły się wstrząsy 

      

  

Uigi kolejowe dla emigrantów 

Władze emigracyjne opracowały w 
porozumieniu z ministerstwem komu- 
nikacji projekt ulg osobowych i baga- 
żowych przy przejazdach emigrantów 
i reemigrantów kolejami państwowe- 
mi na obszarze Polski i w. m. Gdań- 
ska. Zniżka wynosić będzie 50 proc. 
dla osób dorosłych i 75 proc. dla dziec. 

Ulgi stosowane byłyby przy przejaz- 
dach emigrantów: a) z miejsca zamiesz 
kania do punktu koncentracyjnego, 
punktu zbornego, etapu Urzędu Emi- 
gracyjnego, do portu, lub do granicy 
państwa; b) w wypadku dyskwalifi- 
kacji emigranta od jednego z wymie- 
nionych miejsc zpowrotem do miejsca 
zamieszkania lub miejsca, wyznaczone- 
go przez Urząd Emigracyjny; c) dla 
reemigrantów : od granicy państwa lub 
portu do miejsca zamieszkania lub 
miejsca, wyznaczonego przez Urząd 
Emigracyjny. 

Przejazdy mogą być pojedyńcze lub 
grupowe. Zniżki otrzymuje się na pod- 
stawie imiennych lub grupowych za- 
świadczeń (według ustalonych wzo- 
rów), które są ważne przy jednoczes- 
nem okazaniu dowodu tożsamości. 
Przejazd ulgowy odbywać się może 
również w pociągach pośpiesznych. 

Zaświadczenia na te zniżki wydaje 
Urząd Emigracyjny, a z jego ramienia 
ekspozytury i etapy urzędu, P. U. P. P., 
placówki konsularne i dyplomatyczne 
R. P., Syndykat Emigracyjny, oraz w 

przyszłości władze administracji ogól- 
nej na zasadzie specjalnych upoważ- 
nień. 

Czy dbasz o swój żołądek? | | 
Spożywaj codziennie naj- | 

zdłowszy 

  

już dużo słabsze. Si y odezulo 
w Foca. Wywołały one panikę wśród. 

  

   
    

Ulgi powyższe wejdą w życie po u- 
pływie dwóch miesięcy od dnia ogło- 
szenia w dzienniku taryf ministerstwa 

komunikacji. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRZY ZAMACHY SAMOBÓJCZE 

W. WILNIE. 

W ciągu ubiegłej doby dokonano w Wil- 
nie 3-ch zamachów samobójczych. 

Na klatce schodowej domu Nr. 2 przy 
zaułku Nikodemskim zatruła się esencją oe- 
tową 20-letnia Leja Dobrodej (ul. Szawelska 
Nr. 6). Pogotowie ratunkowe przewiozło de- 
speratkę do szpitala Sawicz. 

Drugi wypadek miał miejsce przy ul. Be- 
nedyktyńskiej Nr. 2, gdzie policjant znalazł 
jakiegoś osobnika z wyraźnemi oznakami za- 
trucia się esencją karbołową. Przy zatrutym 

znałeziono kartkę treści następującej: „Za 
moją śmierć proszę nikogo nie winić. W. 
Sienkiewicz* (Olimpja 10). Policjant dostar- 
czył zatrutego do amhbulatorjum pogotowia 
ratunkowego, gdzie udzielono mu pierwszej 
pomocy. Po odzyskaniu przytomności „sa- 
mobójca* rzucił się na sanitarjuszy usiłując 
zdemolować lokal. Po dłuższym wysiłku. 
przy wybitnej pomocy poliejanta, udało się: 
go obezwładnić i przewieźć do szpitala Žy- 
dowskiego. 

Trzecia z rzędu tragedja samobójcza ro- 
zegrała się na ul. Jerozolimskiej Nr. 3. 
gdzie otruła się zażywając większej iłości 
esencji octowej niejaka Jadwiga Piotrow- 
ska. W stanie groźnym przewieziono ją do 

  

   

  

    

  

   

      

szpitala Sawicz. (e) 

„NIEWDZIĘCZNY* GOŚĆ 

Stefan (W. Pohulanka 14) do- 
w dniu 10 b. m prosił “> 

  

100 Ak Decho- 

tej dokonała 
1 „Marja. pro- 

zamies 
zioną bieliznę 

  

   

  

Języki obce | EGZEMĘ sss: 
Książeczki Obrachunkowe 

dla stałych pracowników rolnych i są do nabycla 
we wszystkich księgarniach na terenie województw; 
Wileńskiego, Biełostockiego i Nowogródzkiego. Opra- 
cowane na podstawie art 4 Rozp. Min. Pracy i Op 
Społecznej z dn. 4 XII. 1920 r. 'Dz. Ust. R. P. Nr. 118 
poz. 782). Tłoczono w Zakładach Graficznych „Znicz”. 

(НО МАННЕР 
(przyrządzony na sposób 

d-ra Kneippa). 
Łatwostrawny, pożyw- 

ny i smaczny. 
Do nabycia w piek. mech. 
M. Wołożyńskiego, Wiel- 
ka 18 i w sklepach ga- 

  

  

wMeńska 89, tel. 9-28 WKRÓTCE największe przeboje sezonu: „Hadži Murat“ z Iwanem Mozżuchinem i „ł0-clu z Pawiaka”, Oprawa i wykończenie solidne. 7289 stronomicznych. 

*ŻWIĘKOWE KINO | Dziś! OE Reż. Rene Claire twórcy filmu „Pod Akuszerka 
- Rekordowy sukces 1. 0 ь 060 M I || ODM) dachami Paryża”. W rol. główn. Ana- 
światow. repertuaru НУМОО” 

Mtokiew. 22, tel. 15-28 
NAD PROGRAM: Hfrakcje dźwiękowe. 

NASTĘPNY PROGRAM: „„Hanżi Murat'' z lwanem Możżuchinem, WKRÓTCE „10-ciu z Pawiaka". 

Na |-szy seans ceny zniżone: balkon 60 gr. 
8 i 10.20, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

bella, Rene Lefebure, louis Alibert 
Początek o godz. 4, 6, 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

Dźwiękowe Kino 

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

Dziś! Nowa uzup. kopjal 

P-g głośnej pow. Erika M. amora: a. 
Początek seansów o godz. 4 

Film, o którym mówi cały światl 

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

‚ 6, 8 1 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Triumf przebój dźwiękowy! 

  

šias tgiejowa 

9GN15K0 
«sk dworca kołsjow,) 

Dziś i dni następnych! Motto: Pierw- 
sza kobieta w życiu mężczyzny. Naj- 
potężniejsze arcydzieło erotyczne p.t. 
Szalona noc, która związała na całe życie dwa istnienia ludzkie. 

odtwarzają Mary Duncan i Charles Farrell. 

OFIARNA NOC ` 
Dramat w 10-ciu aktach. 
Wiosna zmysłów wśród 
górskich lodów i śniegów. 

Role główne w tym rewelacyjnym dramacie 
Początek seansów o godz. 5-ej, 
w niedziele i święta o 4-ej pp. 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
alisa Wielka 36. 

KE 

FILIP MACDONALD. 

Dziś! Najpiękn. superszlagier! 
Zupełnie nowe wydanie! 

Słynne arcydzieło Joe Maya p.t. 

  

33) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

W oświetlonym pokoju czuwała 
żona skazanego. 

Małżeństwo weszło do swego po- 
koju. Łucja usiadła ciężko na łóżku 
i rzekła: 

— Pomyśl tylko, mój drogi!... Je- 
stem pewna, że ona od dnia odrzu- 
cenia prośby nie zmrużyła oka... Och, 
Boże! Och, Boże! Och, Boże! — głos 
jej brzmiał martwo i głucho, a zło- 

żone na kolanach ręce zaciskały się 
konwulsyjnie. 

— Pomyśl o tem, co powiedziałem 
—odparł Antoni. — Posuwamy się. 
Nie marnujemy czasu. W ciągu tego 
jednego dnia dokonaliśmy więcej niż 
można się bylo spodziewać. Roztkli- 
wianie się nie pomoże ani nam, ani 
jej. — Wziął ją pod brodę i zajrzał 
z uśmiechem w czarne oczy. Nie za- 
pominaj o Dollboysie. A czego się je- 
szcze jutro dowiemy? (Co nam ten 
dzień przyniesie? -Dollboys jest dla 
nas prawdziwym darem bogów. Nie 
wiem, cobyśmy zrobili bez niego. To 

  

jest odkrycie, z którego można się cie- 
szyć. Połóż się, kochanie i marz o 
Dollboysie. Kto wie — może Bóg da. 
że jego zeznanie okaże się decydujące. 
Nie powiedziałem, że to jest niemożli- 
we. Może on nam wskaże naszego 
X-sa i powie jego nazwisko? Nie jest 
to bardzo prawdopodobne, ale nie 
jest też nieprawdopodobne... Ale co- 
kolwiek on powie, możesz być pewna, 
że jego rewelacje naprowadzą nas na 
właściwą drogę. Moż się założyć 
o swoje malutkie, kosztowne panto- 
felki. 

Łucja otrząsnęła się z rozpaczli- 
wej, beznadziejnej litości i jej blada 
twarz ożywiła się radosną różowością. 
Znów poczuła się pełna wiary i za- 
pału. 

— Ale... ale — przerwała. — Gzy 
to wszystko, cośmy dziś zauważyli-- 
to dziwne zachowanie się niektórych 
gości, te rozmowy...? 

— Okażą się uzasadnione. Zoba- 
czysz — odpowiedział Antoni. — Przy- 

  

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

HRABINA PARYŻA 
Sensacyjny romans-tragedja w 14 aktach. (Jako niepodzielna całość). Szczyt doskonałości tematu i obsady. 

Em! Jannings, Mia May, Włodzimierz Gajdarow 1 Keik Glezner w rolach   głównych 

puszczam, że po zeznaniach Dollboy- 
sa, większość tych «niezrozumiałych 
rzeczy wyjaśni się automatycznie. 4 
dalsze nie będą też pewnie przedsta: 
wiały wiełkich trudności. Zeznania 
Dollboysa otworzą nam dalsze punk- 
ty wyjścia. 

Patrzył teraz nie na Łucję, lecz 
w przestrzeń nad jej głową. Twarz 
jego wydawała się w tej chwili dziw- 
nie pooraną. 

Łucja popatrzyła na niego, złapa- 
ła oddech i rzekła cichym głosem: 

— (o z nim zrobisz?... A jeżeli on 
się uprze i nie zechce nic powiedzieć? 

Antoni oprzytomniał. Uśmiechnął 
się i rzekł: 

— Musi. Dużo powie. Zobaczysz. 
Łucja zadrżała lekko. Oczy jej 

tkwiły w jego twarzy. 
-— Nie lubię na ciebie patrzeć, kie- 

dy masz taki wyraz twarzy—rzekła 
niepewnie. — Chociaż... 

Antoni wskazał na zachodnią Ścia- 
nę pokoju. 

— Pamiętaj o niej — rzekł. 
Przed chwilą kazałem ci 6: niej nie 
myśleć, ale w innym sensie... I pamię- 
taj o Bronsonie... W naszych rękach... 
—Nie dokończył zdania, tylko dodał 
zmienionym tonem: — Ale w tej chwi- 
li pamiętaj tylko o tem, że muszę 

  

OKAZYJNIE 
do sprzedania niedrogo 

AGAWA 
Antokolska 1/3—9. 

    

Akuszerka 

Marja LAKROTONA 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 7120 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

7337 

  

  

  

Maria Orzedia 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. I. 
w. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
'W.. Z. P; 48. 7034 

Pokó 
świeżo odnowiony z elek- 
trycznością i osobnem wej- 

ściem do wynajęcia. 
Zarzecze 14, m. 16. 

  

  

  
Handel zoologiczny 

B. FRYDLANDA 
ul. Szpitalna 4. 

Kanarki harceńskie, śpie- 
wające w dzień i przy 
świetle. Inne ptaki zagra- 
niczne. Rybki złote i eg- 

zotyczne. Akwarja. Klatki. 
Pokarm dla ryb i ptaków. 

Kury rasowe. Króliki. 
7351 

Instalacje glekirytzne 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

  

  

aa francuski 
włoski (kouwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci 0. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

DO SPRZEDANIA 
KREDENS, KOMODA, 

RADJO 4 LAMPOWE 

7338 i inne rzeczy. 

Wiłkomierska 3—20. 

  

Polecam oszczędne 

żarówki elektryczne, 
wszelkie materjały elek- 

tryczne i liczniki 
B. Wileński, — Wilno, 

  

ul. Sadowa 7, tel. 11-83. 
7350 

Nauczycielka 

języka polskiego 
udziela lekcyj w szkołach 
i prywatnie. Pełne kwali- 
fikacje, 12 lat pracy w 
gimnazjum państwowem. 
Oferty w Administracji 
„Kurjerą Wileńsk.* pod 
„Język polski“. 6938   

jum A.Klippla, Warszawa. 
Grochowska 87c. Żądać 
wapte kach. 7212 

BONA- 
Wychowawczyni 

z szyciem 

poszukuje posady, 
Świadectwa i reko- 
mendacje jak najlep- 
sze. Rzeczna 10, m. Z 
(przecznica Zakreto- 

wej) telef. 15.89. 

  

  

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

dla M. M. 7122 

PANNA 
20-letnia sierota poszuku-- 
je pracy za pokojową, do 
dzieci, lub do wszystkiego, 
do dwojga osób, umie 
różne roboty ręczne, z po— 
ważnemi rekomendacjami.. 

Wilno, Mickiewicza 15-17 
7171 

  

chwili. I zresztą zanimby pan wrócił, wstać za cztery godziny i że jeżeli w 
ciągu trzech minut nie będziesz w łóż- 
ku, to cię wybiję. I żebyś mi zaraz 
usnęła, bo nad wszystkiem czuwa twój 
mąż. 

Rozdział V. 

SOBOTA. 

1. 

Nad okolicą leżała gęsta, nieprze- 
nikniona warstwa mgły. Niewidoczną 
drogą wlókł się samochód. Antoni sie 
dział przy kierowniey. Obok niego ku- 
lił się Dyson, owinięty w nieprzema- 
kalny płaszcz, niemożliwie zniszezo- 
ny i wyplamiony. Na stopniu stał zgię- 
ty wpół Flood i trzymając się drzwi- 
czek i odwietrznika obserwował dro- 
gę i udzielał Antoniemu wskazówek, 
którędy ma jechać. Głos mu skrzy- 
piał, jak zardzewiałe wrota. 

Pierwsze półtrzeciej mili przebyli 
w ciągu dwudziestu minut, które wy- 
dały im się godziną. Dyson owinął się 
jeszcze szczelniej w swój okropny 
płaszcz i rzekł: 

— Spróbujmy iść pieszo. Będzie 
prędzej. 

Antoni potrząsnął głową. 

— Może się wyjaśnić w każdej 

Drukarnia „Znicz'; Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 8-40. 

    

jużby się napewno wyjaśniło. 
Posuwali się noga za nogą. Chwi- 

lami mgła rzedła na przestrzeni kilku- 
nastu kroków i znów spadała jeszcze 
gęstszym tumanem niż” poprzednio. 
Ale jechali trochę prędzej. Pozostałe 
półtorej mili przebyli w ciągu niespeł- 
na dziesięciu minut i Flood nie pomy- 
lił się co do zakrętu. 

Wielka maszyna zjechała z bitej 
drogi w wiejską dróżkę i zaczęła ska- 
kać po wybojach. Nagle stał się cud, 
biała noc skończyła się i przed jadą- 
cymi roztoczył się szary, listopadowy 
krajobraz, podobny w swej wyrazisto- 
ści do ogromnego stalorytu. Trzej de- 
tektywi zamrugali powiekami i zło- 
żyli ciche dziękczynienia. Przed nimi 
na lewo wznosiły się strome wzgórza. 
Sama dolina przedstawiała chwilowo 
morze rozpływających się mgieł. 

Po prawej stronie leżała. rafma 
Dollboysa. Na podwórzu nie było wi- 

dać żywej duszy. Jedynym dowodem 

istnienia tu ludzi był nowy, błyszczą - 
cy, ciężki rower, oparty o ścianę do- 
mu, po prawej stronie od głównego 
wejścia. Wjeżdżając w bramę, Antoni 

i jego towarzysze zauważyli, że wej. 
ście to było otwarte. Zegar w samo- 
chodzie wskazywał za dziesięć siód- 

  

mą. Antoni spojrzał na kominy, z któ- 
rych się nie dymiło, potrząsnął głową 
ze zdziwieniem i zatrzymał maszynę 

+ Flood skoczył na ziemię i zaczął 
tupać zmarzniętemi nogami i bić 
rękami po bokach. Dyson 
sztywno i stanął machając 2 ь 
niby orzeł przebrany za dorożkarza- 
Antoni wyłączył motor, wysiadł i ob- 
rzucił uważnem spojrzeniem zamarły 
dom. Pod ścianą błyszczał zagadke- 
wy ciężki rower. 

‘ар Następne posunięcie? == "zapy 

tał Dyson. — Wejść, czy czekać na 
zaproszenie? 

Antoni nie odpowiedział, bo stalo 
się coś, co odpowiedziało za niego. 

Uchylone drzwi otworzyły się na- 
gle naościerz i w progu stanął wysoki, 
tęgi policjant z łysą głową i okrągłą- 
sielską twarzą, zazwyczaj rumianą. 
ale w tej chwili bladą i znękaną. Ne 
widok przybyłych na twarzy tej roz- 
lał się powoli wyraz najprzód niedo- 
wierzania, a potem ulgi. 

— Policja, na Boga! — krzyknął 
Antoni i w trzech skokach był w 
hallu. 

    

Den) 

  
 


