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d Wysląpiena genafora DOTA 
Amb. Filipowicz daje 
NOWY YORK, 27. 10. (Pat). — 

Prasa amerykańska poświęciła wiele 
uwagi rozmowie ambasadora Filipo- 
wieza z senatorem Borahem. Amba- 

lekcję sen. Borahowi. 
rewizji pewnych  šrodkowo-europej- 
skieh granie. Powiedziałem również, 
że jego deklaracja może być interpre- 
towana przez nacjonalistyczne żywio- 

  

  

Zakład Przyrodoleczniczy i wypoczynkowy 
Oskara Wojnowskiego I Dr. Med. Z. Koelinera 

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

Prospekty wysyła się na żądanie. — 

mma 

Przyjęcia tylko za uprzedniem zgłoszeniem. 

  

Przywódcy Centrolewu przed sądem. 

  

Eksportacja zwłok Śp. radcy 
Zielezińskiegc. 

MOSKWA 27.X. Pat. — Wd 'n. 27 
bm. o godzinie 6 min. 30 po południu 
odbyła się eksportacja zwłok š. p. ra- 
dcy Zielizińskiego z gmachu konsu- 
latu polskiego w Moskwie na dwo- 
rzec kolejowy. 

Dla oddania zmarłemu ostatnie- 
go hołdu poza członkami poselstwa i 

WIADOMOŚCI z KOWNA. 
DŚĆ. ZWIĄZKU WYZWOŁENIA 

LNA W OŚWIETLENIU PRASY 
LIFEWSKIEJ. 

Trudno być prorokiem we własnym kra- 
ju. Doświadcza na sobie teraz tej starej 
prawdy omawiany niejednokrotnie na ła- 
mach naszego pisma osławiony Związek 
Wyzwolenia Wilna, o którym własna, №- 
tewska prasa („Liet. Žinios“ Nr. 235) takie 
oto przynosi rewelacje: 

„Przed kilku dniami ukazało się w pis- 

DZIAŁ. 
WI 
   

    

   
Aa > A я й 8 konsulatu polskiego na dworzec przy- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sador dał prasie amerykańskiej nastę ły w Europie jako zachęta i podnieta Drugi dzień procesu. R przedstawiciele 1ЧО Когё›хіз:.п‘ A WŻWolRKa liai Sirauosdaniė 

pujące ošwiadezenie: 
„Żałuję, że moja rozmowa z sen. 

Borahem, która miała być prywatną, 
przyjazną pogadanką, ogłoszona zo- 
stała w prasie. O ile sobie przypomi- 
nam przebieg rozmowy, skorzystałem 
ze sposebności, aby powinszowač se- 
natorowi wielkiej odwagi cywilnej. 
wyrażającej się w przyznaniu się do 
niedostatecznej znajomości stosun- 
ków. panujących w Europie Srodko- 
wej, i to w tem samem oświadczeniu, 
w którem wypowiedział się na rzecz 

do ich działałności. Może ona nawet 
popchnąć niektóre z nich, mniej zró- 
wnoważone do agresji przeciwko ich 
sąsiadom. Powiedziałem również, że 
jestem przekonany, że senator pierw- 
szyby żałował, gdyby szlachetne za- 
miary stabilizacji pokoju w Earopie 
miały dać tak opłakane wyniki*, 

Proszony o dalsze komentarze co 
do tej rozmowy, ambasador odpowie- 
dział, że nie ma nie więcej do powie- 
dzenia: 

  

Ocena wystąpienia sen. Boraha w Angiji. 

  

    

  

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym składali wyjaśnie- 
nia oskarżeni: Lieberman, Barlicki, Dubois 

i Mastek, Wszyscy oni nie przyznali się do 
winy. Natomiast wszyscy stwierdzili, iż @а-' 
żyli i dążą do obalenia obecnych rządów na 
drodze konstytucyjnej. 

PRZEMÓWIENIE OSK. LIERERMANA. 

Najdłuższe przemówienie wygłosił poseł 
Lieberman. Przyznał się on do udziału w 

spiskach, mających na celu zamach stanu. 
Po przedstawieniu sytuacji poliiycznej w ok- 
resie 1928-29 i scharakteryzowaniu stosun- 
ku rządu do Sejmu oraz po przedstawieniu 
powstania Centrolewu p. Lieberman oświad- 
czył, że pesiada dowody na to, iż to co się 
w tym okresie działo było przygrywką do 
wprowadzenia monarchji. „Tu za mną — 

lecz środkiem. Skoro zamknięto Sejm to PPS 
musiała odwołać się do swoich wyborców i 

do społeczeństwa. Wszystkie rezolucje były 
jawne i niekonspirowane. Oświadczył dalej, 
że nieprawdą jest zarzut aktu oskarżenia, 
że przygotowywał zamach. „Zarzuca się nam 

— mówił Dubois — żeśmy zorganizowali mi- 
licję. Każda polieja polityczna większa mu- 
si mieć swoją milicję. Gdybym to wszystko 
uezynił, mówił dałej — co mi akt eskarże- 
nia zarzucił, to dziwnem byłoby, że tak 
młedy człowiek jak ja tyle mógł narobić". 

Następnie poseł Dubois po polemice z 
prokuratorem co do niektórych punktów ak- 
tu oskarżenia przeszedł do aresztowania b. 
posłów i osadzenia ich w więzieniu brzes- 
kiem. 

Przewodniczący przerywa kilkakrotnie 

jatu spraw zagranicznych z komisa- 
rzami Krestinskim i Stomoniakowym, 
cały korpus dyplomatyczny z dzieka- 
nem korpusu ambasadorem niemiec. 
kim von Dircksenem, przedstawiciele 

Rewolucyjnej Rady Wojennej i ko- 
mendy garnizonu. 

Depesza kondolencyjna 
Litwinowa z powodu zgonu 

ś. p. radcy Zielezińskiego. 

MOSKWA 27.X. Pat — Ludowy 
komisarz spraw Zagranicznych ZSSR 
Litwinow nadesłał do poselstwa pol 
skiego w Moskwie z powodu zgonu pol 

   
je pełny obraz dzisiejszej litewskiej 

walki „ideowej. 
Jak tę walkę się propaguje? Czem jest 

w istocie Związek Wyzwolenia Wilna? 
Niestety, przyznać trzeba, że stan rzeczy 

nie przedstawia się w tym wzgłędzie świet- 

nie. Związek Wyzwolenia Wilna, dążąc do 
ideowych celów narodowych stał się źródłem 

geszeftów dla poszczególnych jednostek. Jak 
stwierdziła Kor Rewizyjna, wydawnie- 
two „Musu  Vilnius* pochłania 75 proce. 
wszystkich sum, jakiemi dysponuje związek 
W roku ub. dochody związku wyniosły 
124.804.5 litów, a więc „Musu Vilnius“ ро- 

chłonęło 93.603,3 lity. Honorarjum autor- 
s jest niesłychanie wygórowane, gdyż pła- 
ci się po 45 centów od wiersza. Wydano na 
ten cel 18 tys. litów. 40 proc. całego hono- 
rarjum (7 tys. litów) bierze sam redaktor 
„Musu Vilsius* (p. Użdawinys, przyp. tłum.)- 

  

     

  

  

  

LONDYN. 27.X. (Pat.) „Times* za- przeć sprawę rewizji. oznaczałoby tyl- mówił p. Lieberman — siedzi oskarżony, któ- = mėwey. Gdy p. Dubois chce w dalszym cią- skiego charge d'affaires Ś. p. radcy Zaznaczyć ZH Ka i: pa cele po- 
mieszcza artykuł wstępny, w którym, ko budzenie nadziei, które nie mogą ry został obałony przemocą ze swoim rzą- gu mówić o szczegółach w więzieniu, prze- й ат 5 r с pierania itwinów  wileūskic asygnuje 
omawiając wywiad sen. Boraha, pod- być urzeczywistnione. W obecnej chwi dem (mowa o p. Witosie) i on będzie dla ca-  wodniezący zdecydował przerwać mu. W tej Žielės ńsk 680 depeszę kondolency jną związek „zaledwie 6 tys. litów. Redaktor 

& t 7 st k Ę Ti aglanie ei Polski widomym przykładem jak się oba- chwili z ław oskarżonych wstaje p. Kiernik następującej treści: „Musu Vilnius" bierze ponadto wysokie po- kreśla, że niechęć sam ora w stosunsu 1 pisze „Times* — przyn 15 la rząd, jak się robi rewolucję. Kongres Kra- i odzywa się — „Ja pokazywałem lekarzowi Żywo dotknięty otrzymaną w bory, korzysta, na a mocy specjalnych przywi- 
do paktu wzajemnej pomocy, wypły: rew traktatów pokojowych nie mo- kowski nie był ani rewolucją ani przygoto- blizny od ran*, : p. a S lejów, z tokalu związku, otrzymuje djety po- 
wa ze zdecydowanego powszechnego 
stanowiska Ameryki niebrania na sie- 

  

że być przedmiotem taktownej polity- 
ki ani rządu amerykańskiego, ani bry- 

waniem. do niej*. 

Następnie p Lieberman opisał zdarzenia, 

                    
Dubois podniesionym głosem woła — „Pan 
prokurator nie powinien się śmiać kiedy się 

chwili swego przybycia do Stambułu 
smutną wiadomością, proszę przyjąć 

  

dróżne i t. d. Do „Musu Vilnius“ piszą ró- 
wnież wiele inni członkowie redakcji i rów- 
nież otrzymują za to honorarja. 

    

  

2 х 7 а SĘ ; i sej mówi o Brześciu, dlatego mówię o Brześciu, szczere osobiste kondolencje z powodu Niektórzy bie żadnych zobowiązań w sprawie  tyjskiego. 8 Р“Р"““_"!Ё:: ?”;(“і"‘"іес"”ь"Ё""["'её"ш?”‘{"‘_“ że dopiero po Brześciu dotobionożd6 Kage) (žė užd hedo eina 2 2 20 zią. 2 tych panów jeżdżą dla rozrywki po róż- > E iar ais : $ З: В iednak — twierdzi „Ti:  0raz wypadki, jakie natychm BST BO ZMIENIĘ isek“. prze 80 zg! TSRS EO ob аао Goa AS a po powroci. interwencji. W tej samej sprawie pre Mimo to jedna >› ciu miały miejsce. W tym czasie pržebywai — 5ргаму spisek“, i yki, a po powrocie 
zydent Hoover, będący jednej myśli mes'* — prostota wystąpienia sen. Ba. on w Paryżu, gdzie dowiedział się © zam- Przed udzieleniem głosu p. posłowi Mast- 

  

skiego. (-—-) Litwinom. pis 

  

4 z nudów o swych wrażeniach i biorą 

  

z sen. Borahem, udzielił, zdaniem  raha jest pożyteczna; albowiem opinia  knięciu Sejmu i o demonstracjach, wyzna- IE aaa das Aras AS = 2 ss Šali Ka © zachod. redaktora 
dziennika, niezawodnie francuskiemu amerykańska nie jest odosobniona co  <zenych na 14 września. Wyjechał z Paryża w, których czasie dopuszczono się GRE о „Musu Vil.“ p. Wincentego Uždawinisa p. 
premjerowi Lavalowi identycznej od- do tego, že status guo nie powinno i przystąpił do pracy przygotowawczej nad 

wyborami. Kongres Krakowski p. Lieberman 

                                   

rzędu prekuratorskiego, nie dopuści więcej 
Nieścisły i tendencyjny 

„Dziesięć tys. km. po krajach obcych). 

  

65 

powiedzi, jakkolwiek „w wyrazach  pozostač wiecznem, Wysiąpienie sen. określa jako przygotowanie do akcji wybor- te. żadnych tego rodzaju wystąpień oraz do komunikat „Lety . Czyż, to Ra des gieszeft? I wilk sy- 
grzeczniejszych. Boraha nadało szeroki rozgłos poglą- czej, do zjednoczenia państwa i zmontowa- = Bie DZJACYCH ZWIAZKI ze Sprą- WARSZAWA 27.X, Pat, — Agen- V AOR 85 Ia UP aa O Co do sugestyj, uczynionych przez dom, które dotychczas w kołach dy- nia bloku wyborczego. Wreszcie ciągnie p. WA a аННЕ cja lotewska „Leta“ nadesłała dziś ko. nie pieniędzy na honorarja usprawiedliwia 
Boraha w sprawie rewizji traktatu plomatycznych podawane są szeptem. M ф das: + s A munikat, pozostający w związku ze podobno tem, że pismo Pornoż, być intere- 
wersalskiego, „Times* podkreśla, że jakkolwiek reprezentują uczucia, któ-  niczący kilkakrotnie zwraca mu uwagę, że + pos ymuje, ż * sprawą represyj, zastosowanych wo-  “8се. sem inż. Baczelis w imieniu 
pobudzać nadzieję Niemiec co do tego, 
że Stany Zjednoczone gotowe są pe- 

re na dalszą metę będą jie, być 
wzięte w rachubę. 

Protest Pomorza przeciwko wystąpieniu 
Borah'a. 

TORUŃ. 27. 10. (Pat). W dniu 27 

b. m. w Toruniu odbyło się zebranie 
protestacyjne zwołane przez zarząd 
Okręgu Pomorskiego Związku Obro- 
ny Kresów Zachodnich w związku z 

wystąpieniem amerykańskiego sena- 
tora Baraha. W zebraniu tem wzięli 
udział przedstawiciele różnych orga- 
nizacyj, reprezentujących opinję pu- 
bliczną całego Pomorza. 

  

Akademia ku czci Ś. p. Hałówki 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 27. 10. (Pat), W sa- 
li Rady Miejskiej odbyła się we wto- 
rek o godzinie 17-ej uroczysta aka- 
demja ku czci Ś. p. Tadeu Hołówki 
Akademja zgromadziła liczną publicz- 

która wypełniła szczelnie salę i 
galerję. W pierwszych rzędach krze- 
sel zasiedli: marszałek Sejmu Swital- 

    

  

czem przemówił minister Łukasiewicz 
obrazując postać Ś$. p. Hołówki jako 
najszlachetniejszego działacza w orga. 
nizacjach ideowych i ruchu niepo- 
dległościowym młodego pokolenia w 
Petersburgu i Krakowie. Minister 
Łukasiewicz przedstawił na tle życia 
młodzieży we Lwowie zetknięcie się 

    

Sprawa Brześnia nie wiąże się ze sprawą ©- 
heeną, hędącą: przedmiotem rozprawy sąde- 
wej. Mówiąc o znanej broszurze wydanej na 
terenie międzynarodowym, a opisującej uwię 
zienie b. posłów w Brześciu z przedmową 
Vanderveldego p. Lieberman powiedział — 
„jeśli Vandervelde podniósł swój głos, to 
przyznaję, że--proszę mnie za to skazać — 

uścisnąłbym jego rękę przy pierwszem spot- 
kaniu by mu podziękować za okazane ser- 
ce*. W koen p. Lieberman stwierdził, że zo- 
stał aresztowany i osadzony na ławie oskar- 
żonych za swoją działalność w Sejmie oraz 
za to, że był oskarżycielem Czechowicza 
przed Trybunałem Stanu. 

PRZEMÓWIENIE OSK. BARLICKIEGO. 

Poseł Barlicki edczytał z aktu oskarżenia 
te ustępy, w których jest mowa, że P.P.S. 
ustosunkowała się negatywnie do rządu i 
wyjaśnił dlaczego tak było. — „Od czasu 

wypadków majowych trzymałem się stałe w 
rezerwie* — mówił on — „kiedy rząd wpro- 

wadził dekret prasowy, przypominający usta- 
wę dawnego rządu rosyjskiego PPS postano- 
wiła przejść de opozycji. Oskarżyciele do 
patrują się w opozycji akcji zamachowej 
Opozycja dopóki konstytucja obowiązuje, a 
dotychczas obowiązuje, jest dozwelona*. 

ZEZNANIA OSK. DUBOIS. INGYDENT. 

  

    

   

      

   

4 waniu zamachu od reku 1928. 

żenia zarzuca mu, iż brał udział w organizo- 

' Tymczasem 
do czynnej polityki przystąpił on dopiero w 
1929 roku, kiedy to w marcu złożył Slubo- 
wanie poselskie a wkrótce zaraz został Sejm 
zamknięty. To prawda, iż w tym 6kresić 
wzywał on na swoich wieciach wyborców do 
organizowania się. Były przygotowania, ale 
nie do zamachu, lecz do obudzenia czujności 
narodu przeciw systemowi. Cheę jeszcze — 
oświadczył p. Mastek — wskazać jak prowa- 
dzono śledztwo w Brześciu. Przewodniczący 
w tem miejscu przerywa. P. Mastek mówi 
dalej — zostałem nie aresztowany, lecz por- 
wany. Przewodniczący po dwukrotnem u- 
pomnieniu odbiera głos oskarżonemu. Obroń- 
ca Barcikowski protestuje. przeciw temu. 
Adwokat Berenson oświadeza, aby pozwolo- 
no bronić się Mastkowi, aby to co komuni- 
kuje sądowi o Brześciu p. Mastek, w myśl 
odnośnych przepisów było przekazane sądo- 
wi celem nadania teku. Przewodniczący nad 
tem oświadczeniem przechodzi do porządku 
dziennego i zamierza przesłuchać oskarżone- 
go d-ra Pragiera. P. Pragier prosi ze względu 
na zmęczenie o przesłuchanie go w dniu na- 
stępnym. Oświadcza on jedynie, że do winy 
się nie poczuwa. 

Podobne ošwiadezenia skladają nastepni 
oskarżeni, mianowicie Ciołkosz, Witos. Kier- 
nik, Putek i Sawieki. 

  

      

bec mniejszości polskiej na Łotwie. 

Wobec tego że komunikat ten, jak 
się PAT dowiaduje z miarodajnego 
źródła, jest całkowicie nieścisły i ten- 
dencyjny, narazie powstrzymujemy się 
od jego ogłoszenia. 

Ogólnopolskie zawody 
konne. 

KATOWICE, 27. 10. (Pat). — W Kato- 
wiecach odbywają się obecnie ogólno-polskie 
zawody konne, urządzone staraniem Śląskie- 
go Klubu Jazdy Konnej. Dotychczas rozegra- 
ne były trzy konkurencje, z których najważ- 
niejszą był konkurs o nagrodę Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej.  Pierwsz miejsce 
w tym konkursie zajął mistrz Polski por. Bi- 
lin na koniu „Rabu mając tylko 4 pun- 
kty karne. Drugie miejsce zajął por. Dąmb- 
ski-Nehrlich też z 4 punktami karnemi, trze- 
cie miejsce -- por. Najnert (4 punkty karne). 

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

    

     
    

      

jnej powiada, że „Musu Vil- 
czyłają nie wszyscy z prenumerato- 

rów, gdyż wielu z nich prenumeruje to pis- 
mo jedynie z tytułu ofiary na rzecz związ- 

ku. Jakże więc uzasadnić argumenty dr. Pu- 
ryckiego? 

W łonie związku panuje stagnacja. 
p. Purycki podkr 
publiczności się przeja 
przejadła się ta boles 
paganda pochłania set 
goryczą „Lietuvos Žinios“ 

Mimo powstania w r. b. 50 nowych od- 
działów Związku Wyzwolenia Wilna, wpły- 

wy z opłat członkowskich zmalały o 4 tys. 
litów. Członkami związku są bowiem głów- 
-nie drobni urzędnicy, 70 proc. wszystkich 
*złonków związku stanowią kolejowcy i po- 
cztowcy, którzy płacą ze swej nędznej gaży 
pewien procent, lecz nie w tym celu, ażeby 
potem płacono jakiemuś panu za jakieś 
wrażenia zagraniczne tysiące litów tytułem 

honorarjum. 

Tak walcząc niczego Litwini nie osiąg- 
Trzeba tu idealizmu i to idealizmu nie 
ianego, a szczerego. Litwinom brak 
zczerego idealizmu. Litwini nie umieją 

już walczyć. Gdyby zmartwychwstali Ku- 
dirkowie 1 В 

   

  

Sam 
e kwestja wileńska 

„Pomyśleć tylko: 
a, której pro- 

ęcy — piszą z 
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: ył 

bliższym czasie p. Si ma być prze Korsak, Zawadzki, ks. Żongołłowicz i 

  

łówki, zobrazował jego postać jako 
    

        

   

  

= т <5 + s н 2 B s Ž : siony do Londynu. Jego nast inni. Na akademji obecni byli: wdo- żołnierza POW i armji ochotniczej. 
zam y doty Pekoos ek M wa i siostra Ś. p.Hołówki oraz pani W działalności tej ś. p. Hołówko u- tykanie 

Aleksandrowa Prystorowa. Salę wy- miał własną krwią stwierdzić swą 
SKAZANIE WYŻSZYCH URZĘDNIKÓW 3 pełnili przedstawiciele kół polity 

nych, posłowie i senatorowie BB oraz 
członkowie organizacyj ukraińskich i 
kaukaskich oraz młodzież akademic- 
ka. W prezydjum akademji zasiedli 

  

wierną służbę żołnierską idei niepo- 
dległości. W zakończeniu psezes Sła- 
wek przedstawił postać $. p. Hołówki 
na tle historycznego rozwoju sił po- 
litycznych Polski jako aktywnego 

  

   

Wyniki wyborów w Anglii. 
rewanz zwyciężają. Pierwsze dane. 

LONDYN. 27. 10. (Pat). Wybory 

  

    . KOMUNIKACJI 
adł wyrok w sprawie kilku inżynie- 

rów, w zych| urzędników ministerstwa 
komuni acji, oskarżonych o nadużycia przy 
dostawach. Inż. Mikszawiezius został skazą- 
ny na 3 lala ciężkiego więzienia, inž. Karo- 

     
    

        

  

płk. Sławek, minister Łukasiewicz, działacza politycznego i wybitnego które odbyły się dzisiaj w całej Wiel- LONDYN 27.X. Pat. — Z dotych- serwatyści obecnie — większość 6837 tas na 6 miesi więzjenia. Powództwo cy- 
wiceminister Koc, płk. Ulrich i min. przedstawiciela polskiej m; poli- kiej Brytanji, dokonały się w najwięk czas ogłoszonych rezultatów wyborów głosów. wilne zostało uwzględnione w wysokości 58 
Schaetzel. tycznej. Po przemówieniach odbyła szym porządku i spokoju. Gęsta mgła wynika, że wybrano już 56 konser- LONDYN, 28. 10. g. 2 (Pat). Kon.  USiecy lilow. 

  

  

  

   

    

Akademję zagaił płk. Sławek, po- Się cz koncertowa akademii. która panowała w Londynie w środ- watystów, 6 członków Labour Party, Serwatyści uzyskałi dotąd 115 manda- WYNIK WYBORÓW DO RADY KASY 4 
kowej  Anglji, znacznie utrudniała 14 liberałów oraz 8 członków grupy tów, Labour Party — 11, liberałowie =zzr c OBYCH. M. KOWNA. 1 

i i przebieg wyborów i osłabiała frek- sir Johna Simona (liberałowie). Kon- —19, grupa Simona (liberalna) — 10. W” niedzielnych wyborach do Rady Ka- 
Echo warszawskich demonstracy na Łotwie + EA Sa sz + SA ERY SEZ ECA z r 5 sy Chorych m. Kowna wz > udział 29 proc. 4 * wencję wyborczą. Głosowanie trwa- serwatyści zyskali dotąd 3 mandaty, Konserwatyści zdobyli dotąd — 37 uprawnionych do >inkasa sis) 1 

RYGA 27.X. (tel. wł.) — Wczoraj skim na Łotwie. Podobno rząd łotew- ło od godziny 8ej rano do godziny zaś Labour Party 3 straciła. W po- nowych mandatów, el wd WSZy- „seal kwa listy kandydatów 1 
i SA L wc В < В e -ej wieczorem. a w niektóryc rę- iowem S: 5 zi Z о- stkie ieni rye ató uzyskały na og bę 20 mandató & na posiedzeniu Rady Minist. Spr. Za- ski zamierza za pośrednietwem swego  8-е] мпесхогеть а Ww niektorych okrę- ludniowem Salford, gdzie przy po- stkich odeieni 5 nowych mandatow, Era S : A S į 

gran. Łoiwy. pod przewodnictwem 

premjera K. Ulmanisa omawiana była 
posła poczynić w Warszawie pewne 
kroki w tej sprawie. Co do charakteru 
tych kroków brak informacyj. 

    

gach przemysłowych od 7-ej rano do 
godziny 9-ej wieczorem. Pierwsze re- 
zultaty ogłoszone zostały o godzinie 

  przednich wyborach Labour Party 
posiadała większość 324 głosów, kon- 

Labour Party straciła dotychczas 40 
mandatów. botnicza 11, Federacja Pracy 2, 

Związek Ludzi Pracy 1. 

Z 10 mandatów pracodawców 5 uzyskały 

    Polski 
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s 8 atnich demonstracyj studen- = aš 
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spó A > Es i s 10-ej wieczorem. Dotąd wybranych Lord Percy wybrany ponownie. listy lilewskie i i 5 listy żydowskie. 4 ckich przeciwko represj ypol- St Konservai to iedońciibonał Na A Ž zd: Z prowincji szczegółowe informacje nie Е. JS OSW YEN > LONDYN, 27. 10. (Pat). Lord Per-cy, były minister konserwatywny, wy- nadeszły według dotychczasow: { a z z grupy Simona. Wśród ogłoszonych prany został ponownie w Hastings. stwo odnieśli tam socjal- 3 М Daiekim Wschodzie dotychczas rezuliatów znamienne są : demokraci, 3 a B a rezultaty wyborow. w okręgu Salford: 4 

  

Klęska Hendersona. ZJAZD NACZELNIKÓW POWIATÓW. 

  

    

trzy mandaty, które dotąd były-w po- 2 listopada ma być zwołany w Kownie Japonja przyjmuje w zasadzie ideę traktatu arbitrażowego siadaniu Labour Party, zostały wszy LONDYN, 28. 10. g. 2 (Pat). W sowych wyborów przepadło cały sze- zjazd naczelników powiatów. Na porządku 
z Chinami. stkie zdobyte przez konserwatystów. Burniey Henderson pobity został reg wybitnych labourzystów, wśród SE РЕННЕ ЕВЕ ka › : : = Sek - Е ы 3 = zę: SA oc o = S) 3 nicznej oraz wprowadzenia TOKJO, 27.X. (Pat) Jak donosi nak, że przed rozpoczęciem jakichkol. Wśród dotychczasowych posłów, któ przez kandydata konserwatystów nich kilku byłych ministrów. w życie rozporządzeń a w dziedzi- 

agencja Reutera, koła urzędowe przyj- 
mują w zasadzie ideę traktatu arbi- 
trażowego z Chinami, o której mówi 

      
    

wiek rokowań, mających na celu za- 
warcie nowego traktatu, Chiny mu 

okazać dobrą wolę w dziedzinie poszu- 
   

      

      

   

        

rzy przepadli w tym okręgu, znajdu- 
ją się znani przywódcy związków za- 
wodowych Ben, Tillett i Haycock. 
Zwycięstwo konserwatystow w Sal- 

  

   

  

Camphel*a większością 8.209 głosów: 
Pozatem jak wynika z dotychcza- 

Dotychczasowe wyniki są kardzo 
korzystne dla rządu narodowego. 

  

nie ochrony gospodarstwa 

Pozatem mają być rozw: 
nia oszczędnościowe, — ja 
dokonać ziedzinie wydatków 

    

   
   

  

administra- 
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Wspomnienie o $. р. Tadeuszu 
NSF Wróblewskim. 

  

Sześć lat upłynęło dnia 3 lipca b.r 

od chwili gdy głęboko wstrząśnięci i 

rozżaleni przyjaciele złożyli w piękny 

dzień letni do grobu człowieka, który 

umiał być przyjacielem. Gdy się dz 

po przez wir i gmatwaniny tych sześ- 

ciu lat pomyśli o Zmarłym, gdy się Go 

wspomni w tych komnatach ukocha- 

nej Bibljoteki, otoczonego pamiątka: 

mi ubiegłego, pracowitego żywota, w 

towarzystwie życzliwych ludzi, przy- 

chodzących stale co niedziela, by za- 

czerpnąć wiadomości rzeczowej, lub 

posłuchać opowiadań o dawnych zda: 

rzeniach, ałbo zamyślić się nad wy- 

głaszanemi przez gospodarza filozo- 

ficznemi uwagami o czasach i  lu- 

dziach, gdy się ujrzy oczami pamięci 

tę czcigodną postać starca o mądrem 

czole i mistycznych oczach, wszystko 

co się z Nim łączyło staje jak żywe w 

pamięci. I to co bezpowrotnie z Jego 

śmiercią minęło, czego nikt nie potra- 

fił po nim prowadzić, tę jakąś linję 

nauki o życiu i stosunku do Człowie- 

ka, do zasady Prawdy i Sprawiedli- 

wości, i te Sympozjony towarzyskie. 

gdzie wesołość konceptu  przeplatała 
klejnoty poważnej mądrości, i ta 
wreszcie Jego niestrudzona, do ostat- 

ka czujna praca dla swego społeczeń- 

stwa. I czujne, wrażliwe na polskie 
życie sumienie starego romantyka. 
ironisty i sceptyka w mowie, a głę 
boko uczuciowego człowieka w du- 

szy 

   

  

  
   

  

Niezwykła to była postać ś. p. Ta- 
deusz Wróblewski, o którym zbyt ma- 
ło się wspomina, o którym nowi lu- 
dzie przybywającego do Wilna nie wie- 
dzą i gdy dorośnie nasze młode poko- 

łenie przez nich wychowane, ono za- 

pomni może o hojnym ofiarodawcy 

Bibljoteki dla miasta, o zbieraczu, o 

wielkim patrjocie, który niejednego z 
ich ojców tajnie mowy własnej i mi- 
łości do Polski-Litwy nauczał, niejed- 
rego świetną swadą i erudycją bro- 
nił, o niejedną rzecz walczył w tem 
Wilnie. Wtedy gdy nikt tu już prawie 
odetchnąć nie śmiał, On gromadził u 

siebie myśl polską zawartą w księ- 
gach, przeszłość w obrazach i pamiąt- 
kach, żywe słowo i żywych ludzi w 
słynne Soboty „Szubrawców*, jedyne 
przez długie lała końca zeszłego wie- 

ku prwatne sejmiki tutejszego społe- 
czeństwa polskiego. Tam się może nie- 
jedno przygotowało w umysłach co 
miało nastąpić potem. Tam każdy 
był śmiały, i sobą, tam mógł westch- 
nąć i wyżalić się w gronie zaufanych, 
opowiedzieć przybywającym z innych 
części rozdartej Ojczyzny co tu cier- 
pimy, czynimy i jak sobie dajemy 

„radę. 
A radą wieleż razy bywał coraz sę- 

  

dziwszy, ascetycznie żyjący gospodarz 

tego mieszkania i zebrań! Ileż trosk i 

trudnych sytuacyj złagodził i rozwią- 

zał, ileż wyostrzył narzędzi do walki 

z wrogiem i dał w ręce walczącym. 

Znajomość prawa: wymowa, autory 

tet, szacunek wśród obcych, wszystko 

składało się na to, że słowo ś. p. T. 

Wróblewskiego ważkie było i pomoc- 

ne w każdem niebezpieczeństwie na- 

szem. Stał tak na straży wiele lat. Za 

innych nadstawiał głowy, nie wahał 

się obronić swoich bliskich i każdego 

potrzebującego kolejno: od Rosjan, 

od Niemców, od Bolszewików i... co 

tu gadać... i od swoich! To. ostatnie 

nie bez bólu mu przychodziło, wie 

dzą o tem najbliżsi. Ten człowiek na 

przełomie epok żyjący, zużywszy ży- 

cie dla idei wolności Człowieka, ży- 

wiołowo ucisku i gwałtu sumienia nie 

znosił. Kochał tak głęboko Polskę, tak 

serdecznie Litwę, że rozdział obu kra- 

jów był tragicznym bólem Jego lat o- 

statnich. Kochał tak bardzo sprawied- 

liwość, że pragnął by nikt nie mógł 

wspominać o swojej krzywdzie w tym 

kraju, by Państwo Polskie było jakąś 

idealną Trybuną Ludów,  jakiemś 

Monsalvatem rycerzy honoru i prawo- 

ści. 

  

Pamięć człowieka sprawiedliwego 
i głęboko uczuciowego, czciły po Jego 
śmierci wszystkie narodowości Wilno 
zamieszkujące. Niechże długo jeszcze 
o Nim pamiętają, a ci co Go znali, 
niech mówią o nim przyszłym poko- 
leniom. Bowiem ten, który przez Ży- 
cie walezy o sprawiedliwość dla in- 

nych, o sobie zapominając, słuszna 

jest, by sprawiedliwym sądem potom- 

nych był uczczony. 

Hel. Romer. 

Bibljoteka im. Wrėblewskich. 
Bibljoteka im. Wróblewskich, (rodziców 

fundatora), została w myś Zmarłego prze- 
jęta przez państwo, co nastąpiło w dn, I 
lutego 1926 r., za dyrekcji p. Rygla. Lokal 
dła Bibljoteki i zbiorów, obrano w gmachu 
t. zw. Tyszkiewiczowskim, u zbiegu ulic Zyg- 
muntows i Arsenalskiej, gdzie w później- 
szych latach, mianowicie w 1930 roku został 
również pomieszezony Instytut Naukowo- 
Badawczy Europy Wschodniej. Fundacja š. 
p. Tadeusza Wróblewskiego, miała zająć jed- 
no skrzydło, dostosowanego odpowiednio bu- 
dynku. Obecnie zbiory te są już prawie w 
całości przeniesione z dawnego, wieloletnie- 
go mieszkania dwóch pokoleń Wróblew- 
skich (Płac Napoleona 9), i w grudniu b. r. 
będzie przeprowadzka całkowicie skoń 
na, ale do użytku czyteników i pracowników 
zostanie oddana później, gdyż urządzenie czy- 
telni i pracowni zabierze dużo czasu. 

Zbiory ś. p. T. Wróblewskiego, , przedsta- 
wiają się jak następuje: rękopisy, (około 3 
tys.), autografy listów, (okołę: 17 tys,), akta, 
(87 tek), dyplomy (369), w tem 36 pergami- 
nowych, atlasy, mapy i plany (ok. 1500;, 
rycin (ok. 11 tys.), fotografij, (ok. 2500), i 
tp. wraz z całym działem sztuki, obejmują- 

    

  

    

    
   

    

    

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. | 

IX. 

Faszystowski gest. 
Ostatni przedstawicie! Afryki. 

Ostatnim, równie majestatycznym, 
jak nieafrykańskim przedstawicielem 
afrykańskiej ziemi — jest pawilon 
włoskich kolonij w Afryce północnej, 
w Libji Włosi, rzecz prosta, musieli 
zrobić wielki, faszystowski gest: żad.- 
nych budowli tubylczych, tylko rzym- 
skie templum. Twarda jest stopa rzy- 
mianina i twardo odciskuje się w zie- 
mi, po której stąpa. Libja, należąca 
do Rzymu od wieków, naprawdę zla- 
tynizowała się doszczętnie. Jeszcze za 
czasów Septima Severa powstało tam 
mnóstwo wspaniałych zabytków, a 
wśród nich — reprodukowana tu 

A świątynia. у 

o głównej alei zwraca si @ 
_zdobną w dradzikkią 

а 

Średniowieczna karczma. 
pokoju i klucz Bastylji. Jarmarczna buda. 

„W imię Boże”. 

Gołębica 
Wyspa pod śniegiem. 

dwie kolumny. Okrążając gmach, na- 
trafia się na niemniej wspaniały por- 
tal główny. Wewnątrz ogarnia uczu- 
cie nieomal religijne. Przed nami prze- 
strzeń. Wielka, wspaniała, majestaty- 
czna przestrzeń. Podłoga wyłożona 
mozaiką dźwiga wokół świątynią rząd 
kolumn. W głębi — patio. W środku, 
półkolisty basen—tafla wodna, w któ- 
rą patrzą spokojne, wszystkowidzące 
oczy napozór ślepych posągów. 

Oprócz świątyni Septima Severa--- 
Włosi wznieśli jeszcze jeden efektow- 
ny, choć rzecz prosta, o wiele mniej- 
szy pawilon, przedstawiający Srednio- 
wieczną karczmę na wyspie Rodes, na 
której powstał zakon Rycerzy Jerozo- 
limy. Rząd siedmiu prostokątnych 

na_grobie Ś. p. 

Uroczysta Akademia Witoldowa w Auli 
Kolumnowej. 

w 501 rocznicę zgonu W. Ks. Witolda. 

"W dniu 27 b. m. w Auli Kolumn»- 
wej Uniwersytetu odbyła się uroczy- 
sta Akademja Witoldowa, urządzona 

przez Komitet Obchodu Witoldowego. 
Na fotełach zasiedli p. gsrterał Żeli- 
gowski, p. wicewojewoda Jankowski, 
p. rektor Januszkiewicz, ks. biskup 

Michalkiewicz, prezes Litewskiego Ko- 
mitetu p. Staszys, p. kurator Szelą 
gowski, p. pułk. Kowalski, profesoro- 
wie Uniwersytetu, przedstawiciele pra- 
sy, literatury i licznie zebrana publiez- 

ność. 
Akademję zagaił prezes Komitełu 

Obchodu p. prof. Witold Staniewicz, 
który w krótkich słowach zobrazował 
wielkie dzieło cywilizacyjne, jakiego 
na naszych ziemiach dokonał Wielki 
Książę Witold, jego rolę i znaczenie 
w Unji Horodelskiej i bitwie pod Grun 
waldem, jego współpracę z Jagiełłą 
dla utrwalenia zgodnego współżycia 
Litwy z Połską. Te wszystkie zasługi 
Wielkiej postacj historycznej zarówno 

dla Litwy jak i dla Polski, Komitet 
Obchodu postanowił uczcić w 501 
rocznicę jego zgonu nietylko uroczy: 

Akademją, ale wybudowaniem Śpiżo- 

wego pomnika. 
Z ogromnem zajęciem wysłuchali 

  

   

„zebrani wspaniałego, wypowiedziane- 
go z wielką swadą, odczytu prof. Os- 

kara Haleckiego, który jako świetny 

znawca epoki Jagiellonów, a specjal: 

nie historji stosunków pomiędzy W. 

Ks. Witoldem a Jagiełłą, opierając się 

na dokumentach historycznych, w 

krótkim zarysie plastycznie odmalo - 

wał, charakter, zmysł polityczny, pod- 

boje orężne i spokojną pracę organi- 

zacyjną i cywilizatorską W. Ks. Witol- 

da. Pdelegent przytoczył niezmiernie 

ciekawe spostrzeżenia rycerza Bur- 

gundzkiego Gilbert de. Lanoy, który 

w swej kronice z ogromnem zdumie- 

niem notuje, że gdy w 1414 roku wy- 

brał sis dla nawracania pogan na Li- 

twie i Żmudzi, to nietylko że już sami. 

Krzyżacy go uprzedzili, iż te kraje są 

już chrześcijańskie, lecz z prawdzi- 

wym zachwytem wspomina swój po- 

byt na dworze Wielkiego Księcia Wi- 

tolda, którego tytułuje królem, wyli- 

cza wszystkie ziemie przez niego zdo- 

byte, i ustanowienie na tych ziemiach 

12 biskupstw. Rycerz burgundzki 
był na wielkoksiążęcym dworze pod- 
czas odwiedzin córki Witolda Wielkiej 
Księżny Moskiewskiej i zaślubin je- 
go wnuczki z Janem Paleontologiem. 
Te spostrzeżenia Gilberta de Lanoy, 

przyczyniły się do podniesienia pre- 
stiżu Polski i Litwy na zachodzie, tak 
że tenże sam Rycerz de Lanoy wraca 

do Polski i Litwy w 1421 r., ale już 

jako oficjalny wysłannik króla luk- 

semburskiego. Profesor Helacki wyja- 
śnia nieporozumienia pomiędzy Kró- 
lem Jagiełłą a Wielkim Księciem Wi- 
toldem -wpływami nieżyczliwych=W. 

ERZE KARK BACON ара Ь 

cym książki z tego zakresu, a ponadto nuły 
i teatralja. W osobnych magazynach wyodrę- 
bniono: stare druki („Cimelia“),' Lituanica 

i Vilniana, czasopisma i wydawnictwa ciąg- 
łe. Cały zaś zasób książkowy, liczy dziś ogó- 
łem ok. 83 tys. tomów i 19 tys. druków 
ulotnych. 

Zbiory muzealne obejmują obrazy olejne 
(70), rzeźby (89), medale (204), numizmaty 
(1122), pieczęcie i ich odciski (580), ordery: 

i odznaki (29), zbiór rozmaitych pamiątek 

i osobliwości, a nadewszystko ciekawe i cen- 
ne zbiory masońskie (235 przedmiotów:. 
Zbiory te mają być pomieszczone w trzeca 
salach, z których jedna będzie poświęcona 
pamięci Fundatora, druga wiłnianom, trze- 
cia zbiorom masońskim. Całość ma nosić 
charakter związany z terenem miejscowym, 
a więc za temat mieć będzie Wilno w obra- 

zach i grafice, zaś w zbiorach masońskich 
na pierwszy plan wysunięte okazy tyczące się 
Lóż W. Księstwa Litewskiego, 

Z pośród kilku osób, które się porządko- 
waniem i usystematyzowaniem Bibl. Im. Wró- 
biewskich zajmowały, naczełne miejsce na- 

   
  

  

      

      

   

leży się p. H, Dreżównie, która będąc za- 
pr: źżniona ze Zmarłym, opiekowała się 
Jego myślą z całym pietyzmem. 

  

Pomnik, któ dziś zostanie poświęcony 
'T. Wróblewskiego jest dziełem 

artysty Jachimowicza, przedstawia granito- 
wy sarkofag z mędaljonem zmarłego. 

“ resie trwani 

Księciu możnowładców polskich na 

sędziwego króla Jagiełłę. Obaj bra- 
cia spostrzegli. się jednak i pojednali, 
jak to świadczy list W. Ks. pisany do 
Króla Władysława w 1429 roku. Ksią- 
żę Witold zrozumiał korzyści sojuszu 

Litwy z Koroną i dlatego prelegent nie 

wątpi, że po przeszło 500 latach to 

samo zrozumienie i zbratanie musi 

nastąpić wcześniej lub późnźiej w obu 

narodach, które łączy wielka przesz- 

łość historyczna. 
Prof. Limanowski w pełnem ognia 

i zapału przemówieniu, nazywając 

Króla Władysława i Księcia Witolda 

Kastorem i Poluksem, przedstawił 

symboliczne znaczenie Św. Krzyszto- 

fa specjalnie umiłowanego przez J: 

giełę į św. Michała, którego Książ 

Witold uczcił najbardziej. 
Nastrój Akademji był nadzwyczaj 

uroczysty a projekt na pomnik W. Ks. 

Witolda dłóta prof. L. Ślendziń 

ślicznie się uwypuklał na tle sztan- 

darów i zieleni. Przemówienia prze- 

platane były śpiewami doskonałego 
chóru zorganizowanego i zmontowa- 

nego przez dyr. Knserwatorjum p. 

Adama Wyleżyńskiego. Zet. 
06004404040444444>00040044044>40444401014 

MŁOCARNIE WICHTERLEGO czysz- 
czące I inne, 

MŁOCARNIE KIERATOWE zwyczaj- 
ne i szerokomłotne, 

SIECZKARNIE ręczne i maneżowe, 
MOTORY na naftę i ropę. 
KIERATY różnych wielkości 7107 

oleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

DOGODNE WARUNKI KUPNA. 
44000000040000009000002000000009000000000 

  

    

   

Wychodźcy polscy w Ame- 

ryce ku uczczeniu Ś. p. Hołówki 
NOWY YORK. 27.X. (Pat.) „Nowy 

Świat* ogłasza apel do wychodźtwa 
o składki w celu uczczenia $. p. Ho- 
łówki j otwiera listę składek własnym 
datkiem 50 dolarów. 

Wzrost głosów polskich 
na Śląsku niemieckim. 
KATOWICE. 27.X. (Pat.) Dnia 25 

b. m. w kilku powiatach Śląska Opol- 
skiego odbyły się wybory uzupełnia - 
jące do Izby Rolniczej w Opolu. Do- 
tychczas wiadome są wyniki w po- 
wiecie bytomskim, gdzie Polacy nie 

mieli dotychczas swego przedstawi- 

ciela, obecnie zaś zdobyli jeden man. 

dat, Pozatem nie ulega żadnej wątpli- 
wości uzyskanie jednego mandatu pol- 
skiego w powiecie strzeleckim. W pow. 

kozielskim, gdzie nie ukończono jesz- 

cze obliczeń, stwierdzono wzrost ро!- 
skich głosów o 100 proc. Jest rzeczą 

prawie pewną, że stan posiadania 
mandatów polskich w Izbie Rolniczej 
w Opolu wzrośnie z 3 na 4. 

Możliwość zwołania między- 
narodowej konferencji finan- 

sowej. 

WIEDEŃ 27,X. (Pat) „„Neues Wie- 
ner Tagblatt* donosi z Paryża: Liczą 
się tu z tem, że premjer Laval poczyni 
starania celem przyśpieszenia niemiec- 
ko-francuskiej komisji gospodarczej. 
Ponadto sądzą, że Laval przyšpieszv 
zwołanie komitetu konsultatywnego, 
przewidzianego w planie Younga. To 
zgromadzenie państw wierzycielskiek 
Niemiec może się zamienić w wielką 
międzynarodową konferencję finanso- 
wą, której zadaniem byłoby uregulv 
wanie reparacyj i długów między- 
aljanckich. 

Tydzień wydawnictw 
J. Mortkowicza. 

Związek Księgarzy Polskich, pragnąc ue 
cić pamięć zasłużonego księgarza 1 wydawce 

art. Jakóba Mortkowicza, organizuje w cz: 
sie od 29 października do 5 listopada , 
dzień wydawnictw J. Mortkowi w 

5 Tygodnia* wystawy księgar- 
skie pov ych firm na terenie całego 

kraju poświęcone będą wydawnictwom zmar 

łego księgarza, a więc książeczkom, arty- 
stycznym reprodukćjom i albumom . 

   

   
     

     

   

ZBiałorusi Sowieckiej. 
Wrzenie antykomunistyczne. 

Z pogranicza denoszą, iż na terenie Bia- 
łorusi Sowieckiej stwierdza się ostatnio zna- 
czne uaktywnienie elementów włościańskich, 

inteligencji, a nawet proletarjatu. 
Walka z elementami narodowo uświado- 

a jednecześnie zdecydowanie wy- 
stępującym przeciwko dyktaturze Moskwy ze 
strony obecnych władz moskiewskich przy- 
biera coraz bardziej na okrucieństwie. Rzecz 
bardziej dla komunistów straszna ujawnia się 
ostatnio nawet w szeregach członków ko- 
munistyezneį partji w Rosji. 

Na terenie wyższych organów Komunisty- 
cznej Partji Białorusi doszło do zdecydowa- 

nej rozgrywki, w wyniku czego zostali z par- 

tji wykluczeni Bałunowicz, Dzierliniec, Bali- 

eki, Kromnel i wielu innych. 
Wykluczeno ch za współdziałanie z bia- 

łoruskim narodówym demokratyzmem i rze- 

komą łączność z białoruskiemi nucjonalia- 

szystami. 
Czynniki kierownicze partji szczegółowo 

zastanawiają się obecnie nad koniecznością 
stosowania dalszych represyj, czego dowo- 
dem są nadsyłane do władz C. K. P. Z. B. 
dyrektywy nakazujące swym emisarjuszom 
rozpoczęcie zdecydowanej czystki w szere- 
gach K.P.Z.B., wśród członków, w której ró- 
wnież ujawniają się ostatnio tendencje na- 
rodowe. 

Komuniści najbardziej obawiają się tej 
właśnie świadomości narodowej, to też na- 
leży spodziewać się, iż w prędkim czasie z 
K. P. Z, B. zostaną wykluczeni wybitniejsi 
działacze narodowości białoruskiej. Pierwsze 
represje w stosunku do nich już zastosowa- 
no. Z partji zostali wykluczeni wybitni dzia- 
łacze W. Sawicki, B. Mańczuk, A. Stojan i 

B. Koniczewiczowa. 
Czwórkę tą odadano pod Sąd. 

warunkach partja komunistyczna 
obeenie silne wrzenie. 

„Kułackie* nastroje w koł- 
chozach na Białorusi Sowiec- 

kiej. 
MOSKWA, 27. 10. (Pat). — Prasa donosi, 

że na sowieckiej Białorusi stwierdzono opor 
tunistyczne i kułackie nastroje nietylko w 
poszezególnych kołchozach, ale i w powia- 
towych zarządach kołchozów. 

Centralny komitet białoruskiej partji ko- 
munistycznej był wobec tego zmuszony usu- 
nąć z zajmowanych stanowisk szereg kiero- 
wników gospodarczych kolektywów, przeka- 
zująe jednocześnie ich sprawy do partyjnej 
komisji kontrolnej. Białoruś nie jest pod 
tym względem odosobniona. 

O istnieniu kułackich nastrojów w koł- 
chozach donoszą ze wszystkich stron. Na- 
stroje te zwalczane są z całą bezwzględno- 

ścią. s 

  

    

W tych 
odczuwa 

Wykrycie organizacji 
komunistów-terorystów 

w Niemczech. 
BERLIN, 27. 10. (Pat), — Wykrycie skła- 

dów materjałów wybuchowych w mieszkaniu 
jednego z komunistów berlińskich naprowa- 
dziło policję na trop tajnej organizacji, kie- 
rującej się akcją terrorystyczną na obszarze 

eałej Rzeszy. W toku dochodzeń policja prze 
prowadziła rewizję w mieszkaniu 5 komuni- 
stycznych posłów do parlamentu w Berlinie. 
W miejscowości Radbod w Westfalji wykry- 
to magazyn dolorytu, pochodzacego z kra- 
dzieży, dokonanej przed kilku tygodniami w 
jednej z tamtejszych kopalń węgla. Areszto- 
wano przytem 3 komunistów, należących do 
t. zw. związku walki czynnej z faszyzmem. 
ii is T MRS 

Z kraju i ze šwiata 
BRAK REKLAMY. 

Nie umiemy się reklamować to fakt. W: 
zagranicznych pismach ilustrowanych i in. 
najmniej chyba znajdziemy wiadomości о 
Polsce. Prenumerowane na całym świecie 
Ilustration paryskie, daje foto ze wszystkich 
najmniejszych państw, ale najrzadziej chyba 
z Polski. A my w kraju nie dajemy dość 
wiadomości o rzeczach przynoszących pub- 
liczności zdrową sensację. Jak mało było w 
prasie codziennej wieści o udanym locie na- 
szych dzielnych lotniczek, które przebyły 3 
tys. klm. dookoła granic Polski, wróciły na 
mie przyprowadzając swe maszyny w 
całości i bez wypadku! 

Organizatorami byli płk. Jasiński, ślą 
oddział L. O. P. P. i lwowski Akademicki 

Aeroklub który dał dwie pilotki: p. Wandę 
Olszewską i Danutę Sikorzankę. Pasażerkami 
były pp. M. Wardasówna i Llerówna, 
ślązaczki. 

Maszyny odrobione w całości w Polsce, 
były typu PZL. 5 i wykazały precyzyjność 
wymaganą, szkoda że tylko dwa aparaty la- 
tały, ale bo też i wyrób, i nauka, kosztują 
drogo. Jak dotąd jest w Polsce siedem wy- 
kwalifikowanych pilotek, 

W DANJI O: PIŁSUDSKIM. 

W: miesięczniku holenderskim, Haags 
Maandblat uka się artykuł Cezarego Jel- 

      

    

  

   

  

lenty pod nagłówkiem: „ Piłsudski jako pi- 
sarz i mowca“, jest to pierwszy rozdziuł 

ki tego autora, której tłumaczenie ma 
1odzić w tem czasopiśmie. 

      

Manicurzystka — psychologiem. 
Półmrok źle oświetłonej sali zakładu fry- 

zjerskiego. Godzina przedpołudniowa, w za- 

kładzie pustki. Pod ścianą parę skulonych 

postaci w białych 

nad robótką. 

— Panno Stefo! manikiur! woła szef roz 

kazującym głosem. 

fartuchach, pochylonych 

Jedna z postaci odrywa się szybko od 

ściany. Zawiązuję z nią gawędę. 

— I nie żał pani oczu na te robótki przy 
takiem złem oświetleniu? pytam. 

— Co robić, proszę pani, kiedy teraz kli- 

jenteli coraz mniej. Kryzys! A na czem 057- 

czędzać, jak nie na nas? Jest nas tu cztery, 

a roboty ledwie na dwie. Jeszcze po połud- 

niu, po biurze trochę przychodzą, ale rano 

      

— puchy. Nieraz przez cały dzień zarobię 

dwa złote. A siedzieć trzeba, bo nuż kto 

przyjdzie. 

— A jakiej klijenteli ma pani więcej — 

męskiej czy skiej? 

— I takiej i takiej, ale chyba wolę dam- 

    

ską, choć nie z 

to często myś 

ze jest grzeczna. Panowie 

4, że manicurzystka nie może   

być uczciwą dziewczyną. Zaraz się pytają, 

kiedy mam czas, a gdzie mieszkam i z kim. 

  

I wszyscy bez wyjątku zaczynają od tych 

samych pytań: ile pani zarabia, a potem: 

pani taka ładna i młoda, przecież chyba pa- 

ni nie żyje z manieuru. A właśnie, że żyję! 

1 wcale mi nie w głowie romanse! 

Panna Stefa jest wzburzona. 

— Naturalnie, to nie wsz    yscy tacy. Zre- 

sztą, ja po rękach odrazu poznam człowie- 

ka. Nie potrzebuję głowy podnosić. Czasem 

przychodzi pan, niby elegancki. ale ma ta- 

kie brudne, szerokie i krótkie paznokcie. 

I każe dać sobie najczerwieńszy lakier. Ohol 

to nić prawdziwy pan, myślę. A czasem znów 

są takie palce czepliwe, zakrzywione, jakby 

chciały chwycić za gardło. Aż strasznie. O, 

to zły człowiek. 

— Ale pani może się mylić? 

— Nie wiem, proszę pani, ale ja tak czu- 

ję. Za dużo rąk i ludzi widziałam. Nieraz 

przychodzą panie — na palcach pełno pier- 

cionków, łapy tłuste, jak poduszki, widać, 

że dobrze im się powodzi. Ale ja wiem, że 

nie są dobre. I doprawdy. tyle się nawydzi- 

wia taka pani. A to jej lakier zły, a to źle 

wystrzyżono, a to za krótko. I tak do czło- 

wieka mówi, jak do psa. Za te półtora zło- 

tego! A druga przyjdzie, i widać, że do ma- 

nicure rzadko chodzi, bo nie ma na to i te- 

mi rękami niejedno w domu robi, ale to są 

ręce dobre, nikogo nie skrzywdzą. Może te 

ręce w pierścieniach powinnyby kartofle skre 

bać, a te spracowane nosić złote bransolety... 

Różnie bywa: czasem tak, czasem odwrotnie. 

— Ale mnie nie oszuka — zakonkludo- 

wała panna Stefa. — Twarz może skłamać, 

ale. ręce zawsze wydadzą! H. Nal. 

a RRT TAI TE DEL ES, 

NA STRONIE. 

Można się czasami przekonać jak u nas 

czytają gazety. I to wśród inteligencji. Idzie 

5—6 raz Święty Płomień, po cenach zniżo- 

nych do ostateczności, dużo osób w Lutni, 

matki z 15-letniemi podłotkami. Jak w pier- 

wszym akcie jedna rodzicielka podlotka u- 
słyszała ze sceny poglądy matki wyrażane z 
siłą przekonania przez świetną grę p. Wyso- 
ckiej, tak w antrakcie przyszły jej wątpli- 
wości czy aby szłuka jest dła młodzieży? 

Na afiszu nic nie napisane? Pyta znajo- 

mych. Nikt nie umie jej odpowiedzieć, siedzi 

jeszcze jeden akt i zgorszona wynosi się z 

oburzeniem po drugim. Ale nie pomyśli że 

gdyby zadała sobie fatygę przeczytania spra- 
wozdania teatralnego, wiedziałby na co idzie 
i czy chce zabrać córeczkę?!. 

AMERYKAŃSKIE KONCEPTY. 

W miejscowości Rockway Beach pod N. 
Yorkiem, mieszkańcy doszli do przekonania, 
że policja, władze i sądy, zbyt łagodnie od- 
noszą się do dręczycieli i morderców dzieci, 
że nie dość skwapliwie wymierzają im karę 
śmierci. Nie znaleźli też innego sposobu 
zwrócenia uwagi na swe żądania jak urzą- 
dzić wiec dzieci i tam produkować bębny u- 
brane w togi adwokatów, domagające się 
kary śmierci na swych prześladowców! De- 
tektyw ilustr. skwapliwie reprodukował tea 
wdzięczny obrazek, malujący dokładnie smak 
i etykę zamorskich naszych wzorów. 

Anglicy mają siedzieć 
w domu. 

Prasa angielska postanowiła podobno nie 
przyjmować ogłoszeń zagranicznych hotel 
uzdrowisk a to z tej racji, że w chwili ob 
nej, wobec spadku funta, należy ogranicz 
wyjazdy zagranicę, aby zapobiec wywożeniu 
waluty agielskiej. Martwią się już z tego po- 
wodu hotelarze paryscy, dla których Anglicy 
byli jednem z głównych źródeł zysków w cza- 
sie t. zw. season. Wiadomość tę przynosi 
„Matin“. 

  

      

   
  

wież ma symbolizować siedem języ- 
ków, jakiemi mówili bracia Zakonu 
łączącego ludzi z całego chrześcijań- 

skiego światą. U dołu wież—krz 
u góry — chorągwie. Nad ws 
dominuje ósma wie wy z 
sza, zdobna w dwa jelenie o dumnie 
podniesionych głowach. Wewnątrz te- 
go gmachu, pełnego surowej ascezy 
wieków średnich, odtworzono izbę Ry- 

cerzy Małty. Jest to rodzaj namiotu. 
którego dwie szare, płócienne ściany 
zdobią dwa olbrzymie że. Zamiast 
okna — matowy gotycki witraż. Świa- 
tło sączące się przezeń jest zupelnie 
mleczne. 

    

       

    

  

W niespełna kilka minut przeno- 
simy się z włoskiej kołonji w Afryce 
—do Ameryki. Stany Zjednoczone. 
które są same sobie krajem i kołonją. 
dały poprostu kopję Białego *omu 
Jerzego Washingtona w Wirginji -— 
miejsca pielgrzymek całej Ameryki, i 
to — pielgrzymek o charakterze nie- 

omal religijnym. Dom ten zbudował 
brat Washingtona i nazwał go Mont 
Vernon dla uczczenia pamięci admi. 
rała pod którym służył. Jerzy Washin- 
gton odziedziczył Biaty Dom po śmier- 
ci brata, mając niespełna dwadzieścia 

  

lat. Tam to ożenił się i tam zmarł w 
1799 roku. 

) 

  Portal główny pawilonu włoskiego. 

Wytworny w swej skromności — 
dom ów, utrzymany w stylu Dyrekto- 
ziatu — ma na wystawię naprawdę 

1, 

wspaniałą kopję. Odtworzono nietyl- 

ko wszystko, co do najmniejszych 
szczegółów, ale oddano nawet specy- 
ficzną atmosferę dawno zamieszkałe. 
go, cichego, skromnego dworku. Na 
górnem piętrze widzimy pokoik, w 
którym mieszkał La Fayette. Co do 
tego — zdania są sprzeczne i niektóre 
źródła stanowczo obalają jego pobyt 
w Mont Vernon. Tak czy owak — w 
rekonstrukcji wystawowej jest nawet 
„gołębica pokoju”, jaką La Fayette 
otrzymał od Washingtona i klucz Ba- 

ylji, który mu sam darował. 
Bynajmniej nie geograficznym są- 

siadem Stanów Zjednoczonych — jest 
tu Hindustan. Pawilon ten ma być 
rekonstrukcją wspaniałego  mauzole- 

um. Mimo to jest raczej podobny: z 
zewnątrz — do wielkiej budy jarmarcz 
nej, z wewnątrz — do wielkiej hali 
targowej. Mija się go bez zaintereso- 
wania i odwiedza znacznie mniejszy, 

lecz wytworniejszy i ciekawszy pawi- 

lon duńskiej kolonji. Zaraz u progu 
przykuwają uwagę ładne, żywe realne 
dioramy, przedstawiające Eskimosów. 
ich sanie zaprzęgnięte w psy, ich u- 
biory, ich krajobraz lśniący od śnie- 
gu, słowem — całe dziwne, smutne 
piękno Grenlandji, tej wielkiej wyspy, 
  

na której życie jest nieustającą. twar- 
dą walką z mrozem. 

Kierując się ku wyjściu z wystawy 
—natrafiamy jeszcze na przedstawi- 
cieli Portugałji — trzy pawilony ład- 
nie odbijające się w toni jeziora Dau- 
mesnil. Ponieważ Portugalja mo ko- 

lonje aż na trzech kontynentach — 

synteza stylu kolonjalnego stawała się 
niemożliwą. Nadano więc pawilonom 

surowy wygląd, przypominający ra- 

czej ufortyfikowane zamki, jakie bu- 
dowano w Portugalji przy końcu XVI 
wieku. 

Wewnątrz, zręcznie oświetlone di- 
oramy, płótna i freski przedstawiają 
historję zdobywania kolonij. W tej in- 
terpretacji — karty krwawych dzie- 
jów mają wszystkie cechy rycinek z 
elementarza dla grzecznych dzieci, 
które wierzą w dosłowność podsuwa - 
nych im obrazków. Przedstawiają one 
„szlachetnych rycerzy z krzyżem w 
dłoni, idących uśmierzać  krwiožer- 
czych tubyłców*. W załganiu swem 
obrazy te są tak wstrętne, jak owi ry- 
cerze nieludzcy i nierycerscy, którzy 
szli mordować w imię Nauczyciela po- 
wszechnej zgody i miłości. 

Marja Milkiewiczowa. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad na drodze. 

Wczoraj wieczorem na drodze prowadzą- 

cej ze wsi Buchty gm. trockiej do Wilna, 
napadnięty został przez 2 osobników miesz- 
kaniee wspomnianej wsi Antoni Czerewajko, 
któremu napastniey zadali widłami 3 ciężkie 
rany w ckoliey głowy. 

   

  

W stanie ciężkim poranionego Czerewaj- 
kę przewieziono do Szpitala św. Jakóba w 
Wilnie. 

Tło napadu — zemsta osobista, 
Policja prowadzi dochodzenie. (e). 

  

Z pogranicza. 
Ucieczka z „Raju* sowieckiego. 
Wezoraj na odcinku graniczuym  Dolhi- 

nów (Wilejka) na teren polski przedostał się 
niejaki Wacław Wiślanek z Białostockiego. 
który w 1919 roku pod Lidą dosiał się do 
niewoli bolszewickiej i przebywał dotąd w 
Rosji. 

Wišlanek po zbadaniu zostanie odesłany 
do miejsca zamieszkania. 

Starcie patrolu KO.P u z podejrza- 
nymi osobnikami. 

W nocy z 24 na 25 b. m. w rejonie wsi 
granicznej Umichówka wpobliżu Daniszewa 
na teren polski przekroczyło kilku podejrza- 
nych osebników, którzy na widok patrolu 
K. O. P. poczęli strzelać do żołnierzy. 

W wyniku obustronnej strzelaniny zast- 

  

rzelony został Maksim Batunow, emisarjusz 
i bandyta. 

Pozostali zdołali przy pomocy sowieckich 
strażników zbiec na terytorjum sowieckie. 

Święciany. 
Dwa kursy dla nauczycielstwa. 

W dniu 26 października r. b. w Święcia 
nach w lokału seminarjum nauczycielskiego 

stały otwarte 2 kursy społeczne dla nau- 
elstwa: 1 kurs 3-dniowy dla entów 
ów ludowych, 2 kurs 5-dnio etlico- 
uchaczów jest 25. Kursy zorganizowa- 

no kosztem wydziału. powiatowego. Otwar 
cia kursów dokonał p. insp. szkolny M. Ba- 
lun. Kierownikiem kursu dla dysygentów jest 
p. Gawrońska — instruktorka śpiewu 
rownikiem kursu świetlicowego p. Dr: 
struktor oświaty pozaszkolnej kurat 
О. 5. W. 

   

  

     

    

    

      

    

   

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kao Miejskie 
w 

Nowogródku 

Wielki podwójny programi 

Poświęcenie kobiety poi: czzteno. 
osz Niedobrane małżeństwo z Alice Day i Rysz. 

Barthelmessem. 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   Tarzan-Władca Dżungli 

Natalie Kingston—Frank Merili. — 
WKRÓTCE NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 

Dla młodzieży dozwolone.     

Nowogródek. 
Z Izby Skarbowej. 

Na terenie wojew. nowogródzkiego zo- 
słały już rozklejone obwieszczenia Izby Skar 
bowej w sprawie wykupu świadectw prze- 
mysłowych i kart rejestracyjnych na rok po- 

datkowy 1932, które winny być nabyte w cią 
gu listopada i grudnia roku bieżącego. 

    

„Gwiazda Syber. 

„Zorganizowane przy Sekcji Oświatowej 
Sekr. Wojew. BBWR Koło Amatorskie przy- 
gotowuje na dzień 29 listopada, jako roczni- 
“e powstania listopadowego sztukę p. t. 
Gwiazda Syberji”. 

Czysty dochód przeznaczony 

Tobotnych, w części zaś na ośw 
i Polską Macierz Szkolną. 

est na bez- 
atę BBWR 

  

   

Loterja fantowa. 
„ Polska Macierz Szkolna, która spełnia na 
Kresach zaszczytną misję kulturalną, urzą- 
"dza w czwartek 29 b, m. loterję fantową na 
zasilenie swoich funduszów. 

  

у Migawki Nowogródzkie. 

Mój znajomy jest romantykiem i ma 

wielką słabość do płci pięknej. Niemniej jest 

gentełmanem i jako taki wierny swoim za- 

sadom w stosunku do kobiet, twierdzi, że 

kobiety zna najlepiej i że są one najlepszemi 

istotami na świecie. 

*Wczoraj jednak, mój znajomy w toku 

naszej rozmowy, raptem mi oświadcza, że 

dzisiejszych kobiet wcale już nie rozumie, 

gdyż spotyka istoty zgoła nieromantyczne. 

— Widocznie gdzieś go złapano na go- 

rącym uczynku „myślę sobie. — Albo obito. 

A może to zazdrość przemawia. Ale nie. Ta- 

      

kie rzeczy musiały mu się przytrafić już nie 

raz, lecz o tem on nigdy nie mówi. Widocz- 

nie zdarzyło mu się naprawdę coś nieroman- 

tycznego. Mówię więc do niego. 
  Niechże mi pan opowie co go tak nie- 

zwykłego spotkało? 

— Opowiem jako 

«chociaż obawiam się, że ta nieznaj 

której właśnie myślę, przebywa jeszcze w 
Nowogródku. A było to tak: Przed lygod- 
niem siedzę w swoim sklepie i czytam Balza- 
ca; mój ekspedjent również siedzi i szeroko 

poziewa, bo kupujących jakoś nie było. Na- 
gle drzwi się otwierają i wpada do sklepu 

śliczna, zarumieniona, nieznajoma, 

podtrzymując rękoma opadające swe ró- 
žowe „szatki“, z wyraźnym zamiarem upo- 
rządkowania swojej garderoby w moim skle- 
pie. Zoczywszy nas, głosikiem zażenowanym 
mówi: „Przepraszam... tylko na chwileczkę”. 
Ja oczywiście natychmiast odprawiłem sub- 
jekta ze sklepu, a sam również bardzo za- 
żenowany wyszedłem prosząc 
aby się nie krępowała poniewa 

panu 

  

moeno 

nieznajomą 
   

> ja wychodzę 

na kilka minut,wręczam przytem jej kiucz 
aby zamknęła drzwi od wewnątrz. Po upły- 
wie kilkunastu minut, w ciągu których ni- 

kogo do sklepu nie wpuszczałem, pukam do 
drzwi, które nieznajoma natychmiast otwo- 

„Przepraszam z. 

uprzejmo 

rzyła mówiąc: 

bardzo dziękuję za poczem 

szybko wybiegła ze sklepu i poszła sobie. . 

  

najście i 

  

-lak to Ślicznie było z jej strony. Dużo rzeczy 

już widziałem... Jednakże tym wypadkiem 
byłem bardzo wzruszony. To też dopiero po 

30 minutach, kiedy jakiś klijent proił o wi 

danie mu reszty 100 złotych, 

łem do. rzeczywistoś Otwieram szufladę 

imitującą kasę i —' stwierdzam pustki, czyli 

brak 150 złotych, które nieznajoma sobie 

».pożyczyła”. 

  

— powróci 
  

   

  

— No proszę.. mówię zgorszony. — Oczy 

wiście pan natychmiast powiadomił policję. 

— Ale nic podobnego! Przecież to była ko 

bieta... i taka Śliczna... jak ładnie się rumie- 

niła, a jakie ładne miała... 

Ale ja nieciekaw byłem już tego... 

słanawiał mię fakt, że miało to miejsce w 
Nowogródku, a nie w Wilnie lub w Warsza- 

wie. 

    

Mój zaś znajomy ubolewa tylko nad tem, 

że nieznajoma nie zdobyła się na inny gest, 

by wyłudzić te pieniądze, które nawiasem 
inówiąc przeznaczone były na wykupienie 

_ Weksla. ! Ё 3 Ik. 
|, Rr Ka EOS T 

'opierajcie Ligę Morską   
      

    

AKCJA ODCZYTOWA BEZPAR- 
TYJNEGO BLOKU. 

W Nowojelni. 
W sobotę dnia 24 b. m. odbył się w No 

wojelni odczyt, urządzony staraniem Wojew. 
Sekretarjatu BBWR, oraz Koła Gminnego 
BBWR w Nowojelni. 

W sali świetlicy zebrało się około 100 o- 
sób, przeważnie kolejarzy i miejscowych ro- 
botników . 

Odczyt wygłosił p. Iwanowski na temat 
„Rządy Marszałka Piłsudskiego*. W odczy- 
cie swoim prelegent na wstępie przedstawił 
trudności rządzenia narodem wogóle. Nastę- 
pnie zobrazował sytuację narodów rządzo- 
nych przez rządy w różnych państwach, po- 
czynając od Cesarstwa Rzymskiego, Francji, 
Ameryki Półn., Rosji, a kończąc na rządach 
przed i porozbiorowych w Polsce. Przecho- 
dząc dalej do okresu wojny Światowej i 
wskrzeszenia Państwa Polskiego, wskazał na 
wielkie posłannictwo Marszałka Piłsudskie- 
go, jego poświęcenie się dla ojczyzny, nie- 
pospolite zdolności organizacyjne, znajomość 
świata i ludzi, jego prestiż w narodzie i dą- 
żenie do unicestwienia wszelkiej nienawiści 
klasowej i społecznej, tworząc w ten spo- 
sób zastępy prawdziwych patrjotów Polski. 
Odczyt ten zakończony został trzykrotnym 
okrzykiem zebranych na cześć Marszałka 
Piłsudskiego. 

Lida. 
Obchód Święta Chrystusa Króla w 

Lidzie. 
Uroczystość jaką Lida obchodziła w dniu 

25 października aczkolwiek nie objęła całe- 
go społeczeństwa, co przypisać należy złej 
organizacji, odbyła się wspaniale. Po uroczy- 
stem nabożeństwie w kościele parafjalnym o 
godz. 11 i okolicznościowem kazaniu ks. dzie 
kana Bojaruńca organizacje katolickie jak: 
Sokół i Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i 
inne ze sztandarami oraz garść młodzieży ze 
szkoły powszechnej żeńskiej i pokaźny po- 
czet społeczeństwa udały się do sali Ogniska 
Kolejowego, gdzie odbyła się akademja, na 
program której złożyło się słowo wstępne ks. 
dziekana Bojaruńca, referat, śpiewy solowe 
i chóru męskiego Gimnazjum Miej kiego, de- 
klamacje uczniów tegoż Gimnazjum oraz wy 
stępy orkiestry 77 p: p. pod batutą kpt. Wil- 
tosa. Podczas akademji sala Ogniska zapeł- 
niona była po brzegi. Pokaźną liczbę stano- 
wiła młodzież i dziatwa. 

Akeja niesienia pomocy bezrobotnym. 
Wedle ostalnio otrzymanych informacyj pracownicy i lekarze Lidzkiej Kasy Chorych postanowili opodatkować swoje pobory mie- sięczne w wysokości 1 proc. na rzecz walki z bezrobociem. Cech Rzeźniczo-Wędliniarski postanowił na ten cel wypłacić tygodniowo 

60 zł. Kolejarze opodatkowali swoje pobory 
według instrukcji otrzymanych od władz cen 
tralnych. Nawet Reduta po ostatnim wystę- 
pie wypłaciła ze swej kasy na ten cel 20 zł. 

Odezyt dowódcy garnizonu p. pułk. 
Śliwińskiego. 

„W poniedziałek dnia 26 b. m. wygłosił w sali starostwa lidzkiego przy udziale p. sta- 
rosty H. Bogatkowskiego i licznego grona ofi cerów rezerwy oraz szeregu osób zaproszo- 
nych ciekawy odczyt P. pułk. Śliwiński. Od. 
czyt brzmiał: „Obron: otnicza kra- ju“. Po odczycie wywiązała się żywa i cie- 
kawa dyskusja, gi t 

  

     
   

  

Nadzwyczajne zapomogi dla 
pracowników kolejowych. 

7 Uwzględniając trudne warunki ży- 
ciowe pracowników kolejowych ni 
szych grup uposażenia, utrzymują- 
cych liczną rodzinę, którzy cofnięcie 
dodatku stołecznego lub zmniejszenie 
dodatku kresowego najdotkliwiej od- 
czuwają, minister komunikacji przy- 
znaje począwszy od 1 lipca b. r. pra. 
cownikom od X do XVI grupy upo- 
sazenia, miesięczne zapomogi W Wy- 

sokości 10 i 15 proc. uposażenia mie- 
sięcznego, zależnie od grupy uposaże- 
nia i stanu rodzinnego pracowników. 
__ W bieżącym miesiącu minister in 
Kūhn rozszerzył te zapomogi na pra- 
cowników IX-ej grupy uposażenia 
Niezależnie od tej pomocy materjalnej, 
minister komunikacji przyznał wszyst. 
kim dyrekcjom dodatkowo znaczne 
kredyty na zapomogi dla pracowni- 
ków, zasługujących na nie z uwagi na 
specjalnie trudne warunki życiowe. 

(Iskra;. 

  

K IRL E R 

Z Jugosławii przybywa do 
Wilna delegacja po kopię 

obrazu Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej. 

W swoim czasie podaliśmy wia- 
domość, że Magistrat m. Wilna posta - 
nowił ofiarować  kolonji polskiej w 
Dalmacji (Jugosławja) kopję obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, wyko. 
naną przez artystę malarza Marjana 
Kuleszę. Obraz ten, jako dar m. Wilna 
miał być wysłany na wyspę Solta do 
tamtejszej kolonji polskiej, której 
sumptem powstaje nowy kościół. Obe- 
enie od Komitetu Budowy Kościoła na- 
deszło pismo, w którem Komitet, w 
imieniu kolonji polskiej dziękuje gv- 
rąco za wspaniały dar i prosi Magist- 
rat o wstrzymanie się z przesyłką ob- 
razu, gdyż ludność polska pragnie wy- 
słać specjalną delegację @а uroczyste 
go przyjęcia ; przywiezienia obrazu 
do Jugosławji. 

   

  

Okręgowa konferencja 
Związku Spółdzielni Spożyw- 

ców w Wilnie. 
/W niedzielę 25 b. m. odbyła się 

w Wilnie jesienna Okręgowa Konfe- 
rencja Związku Spółdzielni Spożyw- 
ców „Społem* Rzplitej Polskiej Okrę- 
gu Wileńskiego, poświęcona przede- 
wszystkiem sprawom gospodarczym 
Spółdzielni. 

Na konferencji, oprócz pzybyłych 
przedstawicieli z poszczególnych Spół. 
dzielni Okręgu Wileńskiego w liczbie 
około 25 osób, był obecny przedsta- 
wiciel Centrali Związku zWarszawy 
p. Dippel oraz jako goście, delegaci 
Spółdzielni Wojskowej i Białoruskie- 
go Związku Akademickiego i Akade- 
miekiej Młodzieży Ludowej. Obrady 
toczyły się szczególnie dokoła kwestji 
zaradzenia kryzysowi gospodarczemu 
w życiu spółdzielczem. P. Dippel z 
Warszawy wygłosił obszerny referat 
na temat: „Walka spółdzielcza ze 
skutkami kryzysu gospodarczego”. Po 
odczycie wywiązała się obszerna i 
rzeczowa dyskusja, w której zabierali 
głos poszczególni delegaci. - rt. 

Postulaty Zw. Przemysłowców 
wileńskich 

w walce z bezrobociem. 
Dnia 21 b. m. pod przewodnictwem pana 

prezesa Mieczysława Bohdanowicza odbyło 
się ogólne zebranie członków Związku Prze- 

mysłowców Polskich w Wilnie zwołane w ce 
lu omówienia zagadnień związanych z bez- 

robociem oraz akcją prowadzoną dla zwal- 
czania takowego. 

Po udzieleniu przez szefa biura Wojew. 
Komitetu Obywatelskiego dla zwalczania bez 
robocia p. mec. B. Nogida szczegółowych in- 
formacyj i wyjaśnień w sprawie organizacji 
i działalności Komitetu — wyłoniła się dłuż 
sza i ożywiona dyskusja, w wyniku której 
zebranie całkowicie uznało poniżej stresz- 
czone zasady i postulaty wysunięte przez 
prezesa M, Bohdanowicza, urzeczywistnienie 
których w znacznej mierze może się przyczy 
nić do zmniejszenia bezrobocia na ziemach 
naszych województw a w szczególności w 
m. Wilnie — a mianowicie: 

  

   

1) Pomoc bezrobotnym, poza wyjątkowe- 
mi okolicznościami, musiałaby być dostar- 
czana tylko w postaci udzielonej pracy; 

2) Zwiększenie pracy dla bezrobotnych 
mogłoby być uskutecznione drogą: a) uw- 
zględnienie postulatów przemysłu (o charak- 
terze doraźnym) zmierzających do utrzyma- 
nia w ruchu warsztatów przy jednoczesnem 
zastosowaniu możliwie maksymalnej liczby 
zmian roboczych, 

b) wyjednanie u czynników decydujących 
odpowiednich posunięć i rozporządzeń umo- 
żliwiających inicjatywie prywatnej podjęcie 
wykonania robót inżynieryjno-hudowlanych, 

c) uruchomienie celowych robót publicz- 
nych — przyczem dla osiągnięcia fachowej 
organizacji i kierownictwa takowemi — oraz 
racjonalnego zatrudnienia bezrobotnych na- 
leżałoby wykorzystać współpracę <przedsię- 
biorców i posiadanego przez nich personelu 
co również uchroniłoby w znacznej mierze 
od zwiększenia bezrobocia pośród fachow- 

ców, a dając możność im przetrwania tych 
ciężkich czasów, — nie zdezorganizałoby po- 
szeczgólnych płacówek przemysłowych. 

Potwierdzając możność przystąpienia do 
wykonania niektórych robót nawet w obec- 
nym sezonie — inż. E. Lange wysunął nastę- 
pujące propozycje: 

I. Budowę jezdni z kostki drzewnej w 
Wilnie. Jed 

Powyższa budowa mogłaby być wykony- 
wana przy temperaturze 5—10* C. poniżej 
zera, zatrudniając znaczną ilość niewykwali- 
fikowanych bezrobotnych ożywiłaby miejsco- 
wy przemysł drzewny zaś środki na takową 
mogłyby być użyte z sum przydzielonych dla 
zwalczania bezrobocia. 

II. Rozpoczęcia w szerszym zakresie ro- 
bót kanalizacyjno-wodociągowych przez wła- 
Ścicieli nieruchomości — co dałoby .się u- 
czynić przy podniesieniu rentowności skana- 
lizowanych mieszkań. 

Inż. W. Wojewódzki podał projekt zwal- 
czania bezrobocia zapomocą zastosowania 
budownictwa drewnianego (ognioodpornego), 
do którego na szeroką skalę ostatnio przy- 
stąpiono w Czechach. 

Prywatne budownictwo drewniane — mo 
głoby być uruchomione pod warunkiem uzy- 
skania od Lasów Państwowych długoletnie- 
go kredytu — na surowiec — koszt które- 
go stanowi w budownictwie drewnianem do 
35 proc. ogólnych — oraz uzyskanią poż 
cźek do 35 proc. kosztów budowy (od Z. U. 
P. U., Z. U. W. i od inych państwowych lub 

y "j) — pozostałe zaś ko- 
zty budowy dałyby się pokryć z oszczędno- 

i posiadanych przez poszczególne jednost- 
ki, dziś przeważnie unieruchomione dla ży- 
cia gospodarczego 

W zakończeniu posiedzenia zebrani wyra 
zili życzenie by dla rzeczowego omówienia 
powyższych projektów jako też ich urzeczy- 
wistnienia została powołana do życia przy 
Woj. Kom. Ob. dla zwalczania bezrobocia 
specjalna Sekcja Robót Publicznych, — do 
współpracy której zosłaliby wciągnięci prze- 
ważnie przemysłowcy. 

„Bata“ otwiera oddział 
w Wilnie. 

Dowiadujemy się, iż w pierwszych 
dniach listopada r. b. nastąpi w Wii- 
nie otwarcie oddziału czeskiej wytwór 
ni obuwia „Bata. 

              

   

  

Dr. E. GLOBUS 
choroby skórne i weneryczne 
ul. Wileńska 22, powrócił.   

W-1.B.E.N.8S K I 

Katastrofa samochodowa pod Wilnem. 
6 pasażerów rannych. 

Wczoraj w godzinach porannych na sz0- 
sie Wilne—Grodno, na 25 kilometrze od Wil- 
na wpobliżu Poełuknia wydarzyła się katast- 
rofa samochodowa. 

Autobus marki „Chevrolet* własność A. 
Ćwika (kursujący między Wilnem a Grod- 
nem) wracał z 7 pasażerami z Grodna do 
Wilna. Na 25 kilometrze, w miejscu gdzie 
szosa tworzy ostry zakręt, szybko mknący 
autobus wywrócił się nagle i wpadł do przy- 

  

Dziś: Szymona. 

; Zenobjusza. 
  

Wschód słońca —g. 6 m. 23 

Zachėd |,  —g. 16m.18 

Spostrzeżenia Zakladu Metearelogji U. S. B. 

w Wiinle z dnia 27 X — 1531 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 775 

Temperatura średnia — 2° С. 

2 DZE DAC 
е aajniższa: — 4° С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: półn. 

Tendencja baromu silny wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Prezes Dyrekeji Poezt i Telegrafów 
inž. K. Žuchowiez po 7-dniowej inspekcji 
urzędów i agencyj pocztowo-telegraficznych 
oraz zarządów i nadzorów technicznych te- 
legrafów i telefonów okręgu wileńskiego po- 
wrócił w dniu 25 października r. b. i objął 

urzędowanie. 
Inspekcji poddane zostały 33 urzędy i 11 

agencyj oraz 2 zarządy i 5 nadzorów, poło- 
żonych na terenie woj. wileńskiego,  biało- 
stockiego i nowogródzkiego. 

URZĘDOWA. 
— Lustracja Okr. Izby Kontroli. Wice- 

prezes Najwyższej Izby Kontroli p. Zeno- 
bjusz Rugiewicz w towarzystwie dyrektora 
Departamentu p. Smoleńskiego, naczelnika 
Wydziału p. Prokopowicza i radcy Telesze- 
wskiego przybył do Wilna na lustrację Ok- 
ręgowej Izby Kontroli Państwa. Pan prezes 
Rugiewicz złożył wizyty oficjalne p. woje- 
wodzie, J. E. Arcybiskupowi Metropolicie 
Wileńskiemu oraz p. Inspektorowi Armji. 

MIEJSKA. 
— Zebranie, które się nie odbyło. W po- 

niedziałek miało się odbyć w  Magistracie 
posiedzenie miejskiej Komisji Technicznej. 
Na porządku dzenym między innemi figu- 
rowała sprawa zaopinjowania projektu typu 
autobusów, jaki z dniem 1 stycznia ma о- 
bowiązywać na terenie m. Wilna. Posiedze- 
nie nie doszło do skutku z powodu braku qu 

orum i zostało przesunięte wobec tego na 
dzień następny. 

— Nauczyciele interwenjują o dodatek 
mieszkaniowy. Przed kilku dniami do prezy- 
denta miasta zgłosiła się delegacja kierow- 
ników miejskich szkół powszechnych, która 
interwenjowała w sprawie niewypłacenia 
przez Magistrat dodatku mieszkaniowego, 
uchwalonego, jak wiadomo w swoim cźasie 
przez Radę Miejską i zatwierdzonego przez 
Urząd Wojewódzki. Prezydent oświadczył, iż 
wstrzymania wypałaty nastąpiła naskutek 
braku odpowiednich kredytów. Sprawa ta 
jednak była rozpatrywana na jednem z po- 
siedzeń Magistratu, na którem w wyniku 
dłuższej dyskusji postanowiono polecić sze- 
fowi sekcji finansowej zajęcie się wynale- 
zieniem kredytów w celu uskutecznienia wy- 
płaty. 

  

> LITERACKA. 
— 139 “Šroda Literacka* przeniesiona 

została na czwartek dnia 29 b. m. o godz. 8 
m. 30 co umożliwi wzięcie udziału w dysku- 
sji na temat „Róży* Żeromskiego większemu * 
gronu osób oraz artystom, którzy biorą u- 
dział w przedstawieniu. Dyskusję zagai prof. 
Stefan Srebrny. 

Wstęp dla członków i sympatyków Zwią- 
zku bezpłatny, dla wprowadzonych gości — 
1 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Koło Polonistów a Teatr. Jeśli mówi się 

o tem, że publiczność m. Wilna uczęszcza do 
teatru tak licznie jak np. do kina, to nie 
można tego powiedzieć o członkach Koła 
Polonistów U. S. B. Wystarczy przerzucić 
kartki kalendarza w Kole, aby stwierdzić, 
że młodzież uniwersytecka odczuwa silne 
pragnienie przeżywania wzruszeń estetycz- 
nych i że zbliża się do tego źródła, które 
tych wzruszeń dostarcza. 

Koło było: 
15. IX. na „Panna Mężaka”, 
4. x. na „Horsztyński* — 17 osób, 

  17. X. na „Złoty wiek rycerstwa“ — 28 
osób, 

11. X. na odczycie p. Górskiego „Ideolo- 
gja społeczna i narodowa* Stefana Żerom- 
skiego — 19 osób, 

12. X. na „Ewolucja poglądów religij- 
nych u Jana Kasprowicza** — 18 osób, 

19. X. na odczycie J. Parandowskiego p. 
t. „Pisarz i jego praca* — 20 osób, 

24. X. na „Róża” St. Żeromskiego — 45 
osób. 

Zaznaczyć należy, że w sobotę było wię- 
cej niż 45 osób, jednak z powodu braku 
miejsc nie wszyscy mogli być na „Róży*. 
Nie dziwnego też, że w tym roku powstała 
Sekcja Dramatyczna Koła Polonistów. Wo- 
bec takiego zainteresowania się teatrem, Se- 
kcja musiała powstać, 

Zarząd Akademiekiego Związku Spor- 
towego podaje do wiadomości, że w dniu 

dziernika r. b. o godz. 19 w lokalu 
przy ul. Św. Jana 10 cdbędzie się 
informacyjne Sekcji Bokserskiej. 

Wszysey członkowie proszeni są o przyby- 
cie. 

   

  

   

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Maturalne Oddziału Związku 

Legjonistów Polskich przyjmują. zgłoszenia 
na Kursy wyższego gimnazjum (IV—VIII kl) 
codzień z wyjąkiem świąt od godz. 11 do 
13.1 od 17 do 20, w soboty tylko przed po- 
łudniem. 

Na kursy przyjęci być mogą tylko b. woj: 
skowi (rezerwiści) na podstawie odpowied- 
nich dokumentów (metryka, świadectwo 
szkolne, dokument wojskowy, legitymacja 
stowarzyszenia wojskowego). 

Kancelarja i lokal wykładowy ul. Tatar- 
ska 20 m. 16. 

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów rocznika 1910. 

Z dniem 26 b. m. rozpoczęło się wcielenie do 
szeregów poborowych rocznika 1910-go. Po- 
woływane są prawie wszystkie rodzaje broni 
za wyjątkiem piechoty, która zostanie wcie- 
lona na wiosnę roku przyszłego. Wcielenie 
do szeregów ma zakończyć się z dniem 30 

b. m. 

drożnego rowu. 
Skutki katastrofy były fatalne: Karoserja 

autobusu została doszczętnie strzaskana. 6 
pasażerów, w tej liczbie również i właściciel 
autobusu odnieśli stosunkowo poważne rany 
i zostali następnym autobusem przewiezieni 
do Wilna. Bez szwanku wyszli z katastrofy 
tyłko szofer i jeden z pasażerów. Straty ma- 
terjalne znaczne. (e). 

Z POCZTY. 
— Dyrekeja Poczt i Telegraiów w Wil- 

nie kemunikuje, że z dniem 25 listopada zo- 
staną zamknięte agencje pocztowe Cudzieni- 
szki pow. Oszmiański i Poszumień p. Świę- 
ciany wil. 

— Niedestatecznie opłacone listy, Po о5- 
tatniej podwyżce opłat pocztowych duża 
ilość przesyłek jest źle opłacona, szczególnie 
zwykłe y i pocztowe kariy. 

Listy niedostatecznie opłacone podlegają 
dopłacie przez adresala natomiast przesyłki 
druków są zwracane nadawcy. 

GOSPODARCZA. 
— Kryzys ma rynku tekturowym. W zwią 

zku z kryzysem ogólno-światowym ostatnio 
został wstrzymany zupełnie eksport tektury 
wileńskiej. 

Fabryki tektury w Wilnie posiadają 7 
miljonów kłg. tektury w zapasie. Towaru te- 
go nie mogą zbyć wobec niezmiernie niskich 
cen na rynkach zagranicznych. 

— Badania Inu eksportowego w U. S. B. 
Naskutek starań Wileńskiej Izby Przemysło- 
wo-Handlowej przeprowadzane są obecnie 
badania w S. B. próbek Inu przeznaczone- 
go na eksport zagranicę. 

Badania te mają na celu stwierdzenie ja- 
kości Inu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Nowi radni Izby Przemysłowo-Handlo 

wej. W wyniku przeprowadzonych dodatko- 
wych wyborów do Izby Przemysłowo-Handlo 
wej w Wiłnie z Stowarzyszenia Kupców 
Chrześcijan weszli jako radcowie pp. dyr. 
Zapolski, Fedorowicz i inż. Lange. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Polskiego Towarzystwa Pedjatrycz- 

nego. Dnia 29 b. m. o godzinie 20-ej w lo- 
kalu Ośrodka Zdrowia (ul. Wielka 46) od- 
będzie się posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. 
2 DYS EJ 

Część I-sza. 
3) Dr. J. Zienkiewicz: Acetylarsan w le- 

czeniu kiły wrodzonej u dzieci. 
4) Wolne wnioski. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE 
— Młodzież w walce o bialorutenizaeję 

cerkwi prawosławnej. Prowadzona od paru 
lat z ramienia Centralnego Komitetu Biało. 
rutenizacji Cerkwi Prawosławnej usilna ak- 
cja, zmierzająca w kierunku całkowitego 
zbiałoruszczenia Cerkwi Prawosławnej na 
ziemich białoruskich ostatniemi czasy zna- 
lazła skój wyraz i w działalności młodzieży 
białoruski: 

  

  

    

  

    

    

lszora: Zasady refleksjologji, 

  

   
e od Centralnego Komitetu Bia- 

łorutenizacji Cerkwi Prawosławnej z począt- 
kiem bieżącego roku akademickiego powstała 
„Białorusko-Prawosławna Grupa Studentów 
U. S. B.*, której zadaniem jest rozszerzenie 
idei białorutenizacji Cerkwi wśród młodzieży 
akademickiej, 

Obok grupy studenckiej powstała też o:- 
ganizacja pod nazwą „Chaurus Biełaruskaj 
Prawosłaunaj Moładzi*, obejmująca prawo- 
sławną młodzież białoruską na terenie 
Wilna. Ta ostatnia organizacja działa w 
słym kontakcie z „Grupą Akademicką* z tą 
tylko różnicą, że w swoich wystąpieniach jest 

więcej radykalną. rt 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Budżety gmin wyznaniowych żydow- 

skich. Według nowowydanych przepisów 
Ministerstwa W. R. i O. P. o gospodarce fi- 
nansowej gmin wyznaniowych żydowskich, 
zarządy tych gmin są obowiązane nadsyłać 
miejscowej władzy nadzorczej (t. j. staroś- 
cie), projekty swych budżetów na następny 
rok kalendarzowy w terminie do dnia 1 paź- 
dziernika. Ponieważ wspomniane przepisy 
weszły w życie dopiero w dniu 21 paździer- 
nika r. b., wojewoda wileński zarządził, by 
w roku bieżącym termin nadesłania budże- 
tów przedłużony był wyjątkowo do dnia 21 
listopada. Miejscowe władze nadzorcze będą 
baczyć, by projekty budżetów były rozpatrzo- 
ne i zwrócone gminom przed dniem 1 sty- 
cznia 1932 r. 

KOMUNIKATY. 
— Komenda Oddziału Konnego P. W. 

przy Kole Związku Oficerów Rezerwy w 
Wilnie, przyjmuje nadal zapisy kandydatów 
z pośród b. wojskowych i tych przedpoboro- 
wych, którzy zamierzają w przyszłości od- 
być służbę wojskową w formacjach kon- 
nych. 

Informacjet udzielane są we wtorki i piątki 
w godz. 18—20 w Sekretarjacie Koła Związ- 
ku Oficerów Rezerwy — Wilno, ul. Wileń- 
ska 33 — Klub Stowarzyszenia Techników. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w środę 

dnia 28 b. m. „Aurelciu nię rób tego*, arcy- 
wesoła komedja w 3-ch aktach T. Łopalew- 
skiego. 

We czwartek dnia 29 b. m. „Aurelciu nie 
rób tego*. й 

— Dzieci uwaga! „Kopciuszek“ ukaže się 
w sobotę dnia 31 b. m. o godz. 4 p. p. Re- 
żyserja p. H. Zelwerowiczówny. Przepiękne 
dekoracje projektu W. Makojnika. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
środę dnia 28 b. m. „Róża* Żeromskiego, 
która ściąga dzień w dzień tłumy publiczno- 
ści. Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza. Dekora- 
cje W. Makojnika. 

— Koneert Antonio Brico. We czwartek 
dnia 29 b. m. będzie świętem dla muzykał- 
nego Wilna. W dniu tym u pulpitu kapelmi- 
strzowskiego zjawi się znakomita Antonia 
Brico, która dyrygować będzie orkiestrą sym 
foniczną. Wioli jej delikatnej -rączki podda 
się zespół kilkudziesięciu artystów | muzy- 
ków. Błyskotliwą karjerę artystyczną zaczy- 
na Brico jako uczenica naszego rodaka pro- 
fesora Zyg. Stojowskiego jako pianistka 
koncertująca we wszystkich większych mia- 
stach Ameryki. 

Ceny niepodwyższone. 

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

ŚRODA, dnia 28 października 1931 roku. 

11.58:*Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka popularna (płyty). 15.25: Kon- 
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cert dla młodzieży (płyty,. 15.55: Program 
dzienny. 16.00: Muzyka z płyt. 16.20: „Kim 
był djabeł wenecki* — odczyt. 16.40: Muzy- 
ka z płyt. 16.50: Kom. 16.55: Lekcja angiel- 
skiego. 17.10. Odczyt. 17.35: Audycja prem- 
jerowa: fragmenty z „Róży* — Stefana Że- 
romskiego. 18.2 Koncert. 18.50: Kom. 7 
Młodz. Pols! 19.00: Litewski poradnik 
rolniczy, Pieśni litewskie. 19.20: Program na 
czwartek i rozm. 19.30: „Grecka komedja o- 
byczajowa* — odczyt. 19.45: Prasowy dzien- 
nik radjow 20.00: Muzyka lekka. 20.45: 
Kwadrans literacki. 21.100: „O kompozyto- 
rach lwow я 'elj. 21.15: Koncert. 22.30 

Kom. 22.45: ) .00: Muzyka ianecz- 
na. 

CZWARTEK, dnia 29 października 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. meteor. 
12.15: Pogad. 12.35: Poranek szkolny z Fil- 
harmonji. 15.2 śród książek*. 15.45: 
Program dzienny. 15 Pogad. dla dzieci. 
16.00: „O. instrumentach mu ich „AS 
djalog. 16.20: Lekcja franc go. 16.40: 
Mikrofon w domu ociemniałych na Antoko- 
lu w Wilnie. 17.10: „Pół godziny w praców- 
ni biologa —odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.0 
ka pocztowa Nr. 173“. 19.20: Progre 
piątek i rozm. 19.30. „Bolero — aveli 

(płyty). 19.45: Pras. dzien. radj. 2000: „War 
tość złota i złocieni* — felj. 2015: Koncert 
muzyki lekkiej. 2 Słuchow 22.13: 

Muz 
necz 

  

     
   

     

    

   

    

   

     

    

    

  

    

  

     

  

        

     

NOWA FAŁA ROZGŁOŚNI WIŁEŃSKIEJ. 

Ważne dla wszystkich Radjosłuehaczy 
zasięgu Rozgłośni Wileńskiej. 

Polskie Radjo czyni od chwili uruchomie- 
nia nowej 22-kilowatowej staeji wileńskiej 
usilne starania o poprawę zasięgu detekto- 
rowego w interesie kryształkowych słucha- 
czy prowincjonalnych. Od dnia dzisiejszego 
(Środy 28 października )wileńska stacja na- 
dawcza „Polskiego 'Radja* o mocy 22 KW. 
rozpoczyna nadawanie całodziennego progra- 
mu na nowej próbnej fali, znaczie dłuższej 
od obecnej, a mianowicie 581 metrów. W 
odbiornikach detektoerowych należy szukać 
od dżiś naszej audycji na końcu skali obro- 
towej odbiornika; odbiorniki lampowe nałe- 
ży także odpowiednio przeregulować. Poza- 
tem w dniu dzisiejszym uruchomiona będzie 
równocześnie dawna stacja wileńska, półki- 

lowatewa na_fali dotychczasowej 244 mtr. 

NOWINKI RADJOWE. 

PRZEPROWADZKA 
LEKCJI ANGIELSKIEGO. 

Lekcja języka angielskiego, tak szczęś!- 
wie rozpoczęta metodą Linguaphone pr: 
wielu radjosłuchaczy, zostaje nieco przesu- 
nięta w terminie, Będą się teraz odbywały 
stale we środy i piątki, ale nie jak dotąd 
o godz. 16.00 ale od 16.55 do 17.10. 

„RÓŻA* przez RADJO. p 

1735. „Rozgłośnia Wileńska nadaje dzis 

ze studja audycję premjerową w wykonaniu 
zespołu teatrów wileńskich. Na słuchowisko 

  

  

   

„złoży się VIII obraz „Róży Stefana Żerom- 
skiego, oraz słowo wstępne dyr. Mieczysława 
Szpakiewicza. 

GRECKA KOMEDJA OBYCZAJOWA. 

Godz. 19.30. Prof. Stefan Srebrny wygłosi 
odczyt o greckiej komedji obyczajowej, ro- 
dzaju literackim, ciekawym ze względu na 
odbicie zwyczajów i kułtury ówczesnego 
świata. 

i > # 

SZCZEGÓŁY ŚWIETNEGO ZWYCIĘSTWA 
KUSOCIŃSKIEGO W PARYŻU. 

dzielne zawody lekkoatletyczne w Pa- 
ryżu Ściągnęły niebywałe tłumy publicznoś- 
ci. Główną atrakcję stanowił płaski bieg o 
nagrodę imienia Jean Bouin, na dystansie 
5 klm., w którym brał udział świetny długo- 
dystnsowiec polski Janusz Kusociński. 

Bieg rozpoczął się o godz. 4.15 po poł. 
Pogoda była dobra. Do startu stanęli oprócz 
Kusocińskiego: Włoch Franceschini i 8-miu 
Francuzów, w liczbie których Roger Ro- 
chard — francuski mistrz na 5 klm., ogólny 
faworyt Paryża. Ze startu Kusociński obej- 
muje odrazu prowadzenie, którego nie od- 
daje prawie przez cały czas. Początkowo na 
drugiem miejscu trzymał się Michot, którego 
miejsce zajął na czwartem okrążeniu Ro- 
chard, trzymając się stałe w odległości kilku- 
dziesięciu ctm. od Kusocińskiego. 

Przez pierwszy kilometr prowadził Kuso- 
ciński. mając tuż za sobą Rocharda. Na os- 
tatnim kilometrze wysuwa się na czoło Ro- 

chard i prowadzi przez dłuższy czas. Na 300 
mtr. przed metą Kusociński finiszuje, mija 
Rocharda i przerywa pierwszy taśmę na 20 
mtr. przed przeciwnikiem. 

Publiczność paryska, mimo przegranej 
swego faworyta, oklaskiwała owacyjnie Ku- 
socińskiego. Zwycięstwem tem Kusociński 
ustawił nowy rekord w tym biegu. Dotych- 
czasowy rekord, ustawiony przez Szweda Ek- 
lofa w 1925 r. wynosił 15 m. 6 sek., podczas 
gdy czas Kusocińskiego wynosi 14 m. 58,4 
sek. 

Czas Rocharda — 15 m. 1 sek. 

Po skończonym biegu u Kusocińskiego 
zebrali się liczni przedstawiciele kolonii 
polskiej. Zapytany przez korespodenta P. A. 
T. w Paryżu o wrażeniach dzisiejszych za- 
wodów, Kusociński wyraził się z dużem uz- 

naniem dla swego przeciwnika Rocharda „„Io- 

mimo swego młodego wieku, Rochard wyka- 
zuje świetne wyszkolenie i za kilka lat bę- 
dzie mógł niezawodnie odgrywać wielką ro- 
lę obok najlepszych zawodników świata” 
Po Nurmim jest to lekkoatleta, który oka- 
zał się dla mnie najtrudniejszym do poko- 
nania w obecnym sezonie*, — oświadczył 
Kusociński. 

W niedzielę wieczorem Kusociński wyje- 
chał do. Pols 

        

NA WILEŃSKIM BRUKU - 
SAMOBÓJSTWO. 

Mieszkańcy uliey Piaski, poruszeni zosta- 
li w dniu wczorajszym tragedją samobójezą, 
która rozegrała się w godzinach porannych 
w mieszkaniu Skibińskich przy ulicy Piaski 
Nr. 3. 

24-letnia córka Skibińskich Janina w celu 
pozbawienia się życia wypiła większą ilość 
esencji octowej. 

W stanie groźnym przewieziono samobój- 
czynię do szpitala Śawiez. ‹ 

Tło tragedji samobójczej — milošė. (e). 
Eo. Ч 

Przed odebraniem koncesyj 
wódczanych. 

Z dniem 31 grudnia r. b. mija ostateczny 
termin cofnięcia koncesyj wódczanych 0so- 
bom nieuprzywilejowanym: w tym terminie 
mają być odebrane wszystkie koncesje, nie 
znajdujące się w rękach inwalidów wojen- 
nych. 

W związku z nadejściem terminu cofnię- 
cia koncesyj, restauratorzy zabiegają usilnie 
o sprolongowanie go, według wszelkiego 
prawdopodobieństwa jednak ministerstwo 
skarbu decyzji w tej mierze nie zmieni. 

W Warszawie wypowiedziano 69 konce- 
syj osobom nieuprzywilejowanym. Wobec 
zmniejszenia ilości punktów wyszynku alko- 
holu o 26, 43 koncesje nadane zostaną in- 
walidom wojennym.
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Projekt nowego Kodeksu Karnego 
Kryzys zarówno w prawie konstytucyj- 

mem, jak i w prawie karnem, ma wspólną 
przyczynę. Jest nią zbyt jednostronne rea- 
łzowanie hasła ochrony jednostki, głoszo- 
mego przez wielką rewolucję francuską. 

Krańcowy „liberalizm*, w imię ochrony 
wolności jednoski przed samowołą władzy 
wykonawczej władzę ię ubezwładnił, krań- 
cowy zaś „klasycyzm* w prawie karnem, w 
imię ochrony jednostek przestępnych przed 
samowolą sądów, rozbroił sądy, czyniąc z 
sędziów automaty do stosowania kazuistycz- 
mych i przepełnionych definicjami kodeksów, 
które wszystko chciały zgóry przewidzieć i 
otaksować. 

Kierunek „klasyczny, pomimo jego ol- 
brzymich zasług dla nauki prawa karnego, 
ekazał się w walce z przestępczością bezsil- * 
ny i musiał ustąpić z całego szeregu swo- 
ieh pozycyj na rzecz t. zw. kierunku „mo- 
dernistycznego”, którego lewe skrzydło 
wpadło znów w nową krańcowość, bo całko- 
wicie poświęciło jednostkę idei ochrony spo- 
łecznej. 

Projekt polskiego Kodeksu Karnego, opra- 
cowany przez Komisję Kodyfikacyiną, nie 
poszedł ani po linji krańcowego „klasycyz- 
mu“, ani po lisji krańcowego „modernizmu*. 
Wzorom najnowszych projektów zachodnich 
wybrał t. zw. „unitaryzm*, szukający prze- 
kątnej pomiędzy ochroną społeczną i ochro- 
mą jednostki. 

Łagodny dla przestępców przypadkowych 
lub działających w efekcie, projekt ten w 
imię ochrony społecznej, jest dość surowy 
dla recydywistów, przestępców zawodowych 
i nałogowych, a lakże dla przestępców o 
zmniejszonej poczytalności, alkoholików i 
mających wstręt do pracy. W. celu walki z 
mimi, obok kar wprowadza on środki zabez- 
pieczające, jak: umieszczenie po odbyciu ka- 

  

ry w zakładach dla niepoprawnych, w zakła- 
dach leczniczych i w domach pracy. Wię- 
zienie przeznacza on dla przestępców, po- 
trzebujących środków dyscyplinarnych, po- 
prawczych, — areszt zaś dla tych, którzy 
środków tych nie potrzebują. By nie wię- 
zić ludzi, dla których kara pozbawienia wol- 
ności nie jest wskazana, rozszerza instytucję 
zawieszena kary i uwolnienia przedtermino- 
wego, a także daje szerokie prawo stoso- 
wania grzywny, zamieniając ją z reguły nie 
na areszt, a na wykonanie pracy. = Holdu- 
jąc zasadzie swobodnego uznania sędziego i 
indywidualizacji kary, zastępuje  objekty- 
wizm „klasyków* subjektywizmem, na któ- 
rym buduje całkiem nowoczesną konstrukcję 
usiłowania. Uniezależniając dalej odpowie- 
dzialność uczestników przestępstwa od tego, 
co zdziałał sprawca główny, czyni każdego 
z nich odpowiedzialnym indywidualnie w 
granicach swego zamiaru. Uwalnia Kodeks 
Karny od balastu drobnych wykroczeń na- 
tury porządkowej, odstępujac je admini- 
stracji, z prawem ukaranego »dwołania się 
do sądu. Jednem słowem: — przyjmuje naj- 
nowsze zdobycze prawa karnego, unikając 
jednak zbyt śmiałych i niedość wypróbowa- 
nych eksperymentów. 

Od „klasykėw“ przejmuje pojęcie winy i 
kary, oznaczając maximum, którego sąd nie 
może przekroczyć. Nie dopuszcza karania 
lub stosowania środków zabezpieczających 
bez sądu, — karze zaś tylko czyny zabronio- 
ne przez ustawę w chwili ich spełnienia. Po- 
zostawia więc jednostce te wszystkie rękoj- 
mie, które nie kolidują z ochroną społecz- 
ną. 

Projekt Polskiego Kodeksu Karnego jest 
zwięzły, zawiera bowiem tylko 280 artyku- 
łów. Unika drobiazgowych definicyj i wszel- 
kiej kazuistyki. Pod względem techniki kody 
fikacyjnej jest bez zarzutu i stoi wyżej od 
pokrewnych mu projektów: szwajcarskiego, 
niemieckiego i austrjackiego. 

  

    

  

  

  

SKLEP FUTER 
i PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu przy ul. Niemieckiej 28 

Porudomińskich 
I piętro m. 6 (róg Wielkiej) 
Telefon ten sam 

КОВ ЛЕ В 

Tragedja w Olonie przed sądem. 
Pomawiany o zabójstwo W. Kucewicz został uniewinniony. 

Głośna przed sześciu laty sprawa tajem- 
niczego wypadku, jaki rozegrał się w mająt- 
ku Ołona, gm. rudziskiej, z którym niedwu- 
znacznie łączono nazwisko właściciela tej 
posiadłości, Witolda Kucewicza, jako jego 
sprawcy, wreszcie znalazła wczoraj swój e- 
pilog. 

Tło sprawy przedstawia się jak następuje: 
Właściciel Ołony, majątku o obszarze 300 

dziesięcin, Witold Kucewicz, ulegając proś- 
bie swego syna, kształcącego się w Wilnie, 
w lecie 1925 r. zaprosił na wywczasy waka- 
cyjne jego kolegę, Czesława Mikoszę. 

Mikosza, aczkolwiek był gościem w Oło- 
nie, to jednak był zmuszany do ciężkiej pra- 
cy w polu, a stosunki jakie się wytworzyły 
między gościem a starym Kucewiczem, jak 
stwierdzali sąsiedzi. nie były do pozazdro- 
szczenia, Mikosza był przez swego „dobro- 
czyńcę* stale maltretowany. 

Dnia 12 sierpnia w zaroślach, na skraju 
pola znaleziono zwłoki Mikoszy. Obok leżał 
karabin z wystrzelonym jednym nabojem. 
Oględziny trupa stwierdziły, iż. zginął on 
wskutek rany postrzałowej zadanej w oko- 
licę serca. 

Wdrożone w tej sprawie śledztwo zgro- 
madziło wiele poszlak, wskazujących że spra 
wcą zabójstwa był Kucewicz, który dopuścił 

się okrutnego czynu pod wpływem oburzenia 
na Mikoszę, za niewypełnienie danego mu 
polecenia. 

Domniemanego sprawcę zabójstwa osa- 
dzono w więzieniu. Jednakże długotrwałe 
śledztwo nie zdołało zebrać pozytywnego 
materjału, dowodzącego winy Kucewicza, 
przeto władze prokuratorskie uznały, że za- 
chodzi tu wypadek samobójstwa, a wobec 
tego sprawę wszczętą umorzyły, a Kucewi- 
cza wypuściły na wolność. 

Jednakże nie ucichły plotki i najrozmait- 
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AB Wiejskie 
+ TBALA MIEJSKA 
fostrobzams ka 3. 

Godz. 6, 8 i 10 

NAD PROGRAM: FLIP i FLUP W OPAŁACH. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Od wtorku 27 b. M. ced. — Przygody w obłokach 
Tragedja księżniczki Nedelków 

Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

dramat 
w 10 aktach 

Kasa czynna od 3.30 ао 10 wiecz, 
  

Kino „Hollywood“ | 
  

Niezrównany 
król ekranu 

Reżyser Aleksander Wołkow. 

w monumentalnym H s dzi 

dźwiękowcu a 

IWAN MOZŻUCHIN, 

Dziś! 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy 

LIL DAGOWER L 
Dana ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata. 

(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

czaru- 
jąca 

Murat dzieła 

Kino „Helios“ 
BETTY AMANN 

  

prze- 

Lwa Hr. Tołstoja. 
Film jednocześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywpod. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
«i, Wielka 47, tel. 

Pocz. o g. 4, 6, Bi 10.15 

RANGO (Pieśń Dżungii) 
Atrakcje dźwiękowe. 

Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 z Pawiaka”. 

Coś,czego się jeszcze nie widziało: Cudnajnowszejtechniki! Prześliczny przebój dźwiękowy 
Wykonał i reżyserował na Sumatrze Ernest Schoedsack. 
Mrożące krew, niewidziane dotychczas sceny. 

jest przedmiotem podziwu na całym świecie. Ze wzgl na wysoką wart. art. dla młodzieży dozwolone. 
Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz o 

Film ten 

g. 4, 6, Bi 10.30, w dnie św. o g. 2. 
NASTĘPNY PROGRAM: Nieśmiertelna miłość. 

  

  

Dziś wielka premjera - x sk žino Kolejove | Dal viki Penk. „PO ZACHODZIE SŁOŃCA”. 
ń GNIS K) Na potęžnem i wspanialem tle rozwija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kótkających 

się serc. W rolach głównych: uwodzicielska Mary Duncan i meski « naiwny Charles Farrell 
(eżs% dworsa kolejow.) Początek seansów o godz. 5. W niedziele i święta o godz. 4 po poł. 

Dziśl Naj dwa 100% R 10 akt. ieknych ikłanych нн кег 9. ст -° КАРИТАМ МАВУМАЕК! х rozni” dźwiękowe przeboje świata p. t. 
W rolach głównych: Harry Liedtke, Marja Paudler i Hans Junkerman. STYLOWY NAD PROGRAM: ?P© raz pierwszy w RO 

a Królewski jeździec Sensacyjny romans w 10 
aktach. W roli głównej 

wILENSKI Nr. 249 (2191) _ 
  

sze wersje, krążące w okolicy w związku z 

  

  

    

     

  

   

Losowanie książeczek 
oszczędnościowych P. K. 0. 

W dniu 26 b. m. odbyło się w Pocztowej 

Kasie Oszczędności XI losowanie premjowyca 

   

N-ru składają się między innemi interesują- 
ce i wysoce aktualny wywiad Prof. H. Ra- 
dlińskiej pióra 1. Jabłowskiej na temat: „O 
nowe warsztaty pracy. Artykuł delegatki 
Polski na „Sesję Ligi Narodów* Anny Pa- 

    

    

    

      

   

   

   

      

   

   

Tana an ma | E książeczek oszczędnościowych Serji II. Wy- randowskiej—Szelągowskiej. Pierwsza kore- 

Władze zmuszone były. po raz drugi za- JR książeczek. AE RYS EEE ae. +: OR EE 
jąć się tą sprawą. Pomawiany Kucewicz po Premje w wysokości zł. 1.000 padły na ) Ppor cać! 0 . (л›п_'е?л p. ze A 
nownie osadzony został w areszcie, a docho- następujące N-r czek: wz = us i. Ls RT 
dzenie przesłano do sądu celen. definityw- 50.402 -62,135...75,676_85,076 96,054 Aach SRO H- Pigus 
nego załatwienia sprawy. 50,519 63,050 76,285 85,452 97211 107355 1 AB Koresponiėucia = Bi = Vilna, 

Decyzją sądu oskarżony Kucewicż wpra- 50,865 63,705 76,581 85,845 97,897, 107,866 P Asia, be CY 

wdzie został zwolniony za kaucją ż aresztu, 51,082 63,921 76,657 85,939 98,534 107,035 A : .,(:і[›' KARNA ч odelę su 
jednak sprawie nadano bieg 1 wczoraj zna. 51105 64524 76,864 87,139 98,806 108,017 s z icą kroju stanowi cenny dodatek 

lazła się ona na wokandzie II-go wydziału 51,741 67.389 77,394 S 99,444 108.21 z = 
karnego sądu okręgowego. 10 dż — Nadzwyczaj у c 

Rożprawie Do owodnitayi wiceprezes p. 52, 106 67,507 77,506 87,399 99,565 ny Nr. Be, e nc prz 
Wacław Brzozowski, przy udziale pp. sę- 68,296 77,789 99,793 nosi NC n W. Rz 
dziów:: K. Bobrowskiego 1 5. Mekrasza. 58,182 68,392 77,790 99,840 mowskiego p. t. „Dzieje ludzkości jako epos 

Na ławie podsądnych zasiadł osk. Witold 54,402 68,467 78,087 filmowy. Zwraca .w nim autor uwagę na 
Kucewicz, a w charakterze jego obrońców 54,498 68,546 79,612_89, 653 100,165 wpływ kina na dziejo) pisarstwo, czego przy- 
występowali mec. mec. K. Petrusewicz i Z. 94989 69,072 79,667 89,707 100,671 kładem jest dzieło amer; iego hi 
Jasiński. : 54,783 69,571 79,706 101,059 van Leona. Dużo aaaych inform: 

Oskarżony nie przyznał się do winy 55,161 90,207 101,833 ra artykuł wstępny p. Znaczenie spadku 
twierdząc, iż nie ma nie wspólnego z tragicz- 56,804 71,020 80,170 90.734 101,877 funta dla gospodarki = iej.., Syntezę dzia 
ną śmiercią Mikoszy. Oskarżony przytem do- 31 72,115 80,867 90,844 102,015 łalności i zasług Edisona przynosi feljetom= 
wodził, iż padł ofiarą rozmyślnych intryg. 73,505 81,070 90,950 102,481 „Wielki mag z Menloe Park*, ozdobiony 

Sąd przystąpił do przeprowadzenia śle- 78,584 81,466 90,969 103,552 ciekawemi zdjęciami z ży wielkiego wy- 
dztwa sądowego, przesłuchując wezwanych 78,754 81,998 92,598 103,571 nalazcy. W. Zawistowski daje błyskotliwy. 
na wniosek prokuratora i obrony około 30 dza A R. ic doi komentarz na marginesie uchwał pre- 
świadków. 14,409 „10 o, 0,Užo zydenta wielkich miast polskich („Defenzy 

Świadkowie oskarżenia, prócz wersji nic 74,456 82,331 93,916 105,706 wa teatralna sakorządów? *. J. Janowski w 
konkretnego nie wnieśli, 74, 462 82,831 105,741 żywym feljetonie zajmuje się wielkiemi wy- 

W rozprawie stron, oskarżycieł publicz- 83,203 105,807 106,417  darzeniami na polu lotnictwa i automobili 
ny podprokurator p. Jastrzębski zrzekł się 83,319 107,130 mu („W warkocie śmigła i huku motorów 
oskarżenia, nie znajdując podstaw do jego 61,578 83,570 107,158 K. Stromenger mówi o roli kobiety w muz 
uzasadnienia. 61,622 84,637 95,556 107,183 ce („Feminizm a muzyka”). Kronika litera- 

Obrona podkreślając brak jakienkolwiek 
danych do obciążenia podsądnego, domagała 
się jego uniewinnienia. 

Sąd po krótkiej naradzie, ogłosił w. 
którego mocą uniewinnił osk. Witolda Ku- 
cewicza dla braku cech przestępstwa. 

Ka-er. 

  

k Nr. 

  

  

ТРАГ Ма ОМ . 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 25.Vi. 1931 r. 
Firma „Markus Deull*. Udzielono prokury Moj- 

w Wilnie, ul. Jagielloński: 
92%. 
żeszowi Deulowi, zam. 

   6/VI 

  

     

  

  

2537.11. Firma: „Izrael i Anna Firma obecnie 
brzmi Lichtlos Izrael i Anna Ebin sp. Wspóln. zam 
w Wilnie, ul, Wielka 30, 1286/V1 

3027.11. Firma „Sklep futer M. i O. Gitel S-ka“. Siedziba 
Niemieckiej 21 w Wilnie. obecnej spółki przy ul. 

1287/V1 
  

5801.II1. Firma „Gordon Abram*. Siedziba przedsięb. 
została przeniesiona na ul. Kolejową 15—2 w Wilnie. 

1289/VI 
W dniu 5.V. 1931 r. 

658. A. x. Firma „Dom Handlowy bracia Cholem“. Ter: 

min trwania prokury Hirsza Bosysa i Dawida Nieczuń. 
skiego został przedłużony do dnia 27 września 1931 r. 

1277/VI 

  

W dniu 19.V1. 1931 r. 
658.XII. Firma „Dom Handlowy Bracia Cholem'* 

lono łącznej prokury na czasokres do dnia 31 grudnia 
1931 r. Dawidowi Kapłan-Kapłańskiemu z Wilna, ul. 
Kwiatowa 5, z prawem podpisywania łącznie z proku- 7 kwietnia 

  

rentem Adamem Chmielewskim. 1278/VI 

w dniu 26.V. 1931 r. 
658.XI. Firma: „Dom Handl. Bracia Cholem“. Proku    

    

udzielone Hirszowi Bosysowi i Dawidowi Nieczuńs! 
mu zostały cofnęte i wykreślają się z rejestru. Ada- 

mowi Chmielewskiemu z Wilna, ul, Kwiatowa 5 udzi 

lono łącznej prokury do podpisywania w imieniu fi 
my łącznie z jednym ze wspólników lub z innym pro- 
kurentem firmy, 1279/VI 

w dniu 20.VI. 1931 r. 
1045.11. Firma „Składy materjałów piśmiennych W. Bor 
kowski“. Odd nie został zlikwidowany. 
lono prokury Włodzimierzowi Koteckiemu, zam. w Wil- 

nie, ul. Mickiewicza 5 — 7. 

       

         

w nowej szacie. 
leckiego nowoczesnie i 
robi w 

9609.11. 
Udzie- plenipotentem na mocy generalnej plenipotencji obłatowa 

  

cka, piękna kolumna sprawozdań malarskich 

    

Okładka kompozycji p. Pi- 
dobrze pomyślana 

rażenie bardzo estetyczne. Na treść 

5889.11. Firma,,Inżynier Jan Gumowski*, 

siębiorstwa została przeniesiona na ul. T: 
Wilnie. 

Siedziba przed 
aki 10 w 

1290/VI 

  

3672.11. Firma „Sznejder Szejna*. Firma obecnie brzmi 

„Berman Szejna*. Z powodu zamążpójścia właścicielki 

  

   
NOWOŚCI WYDAWNICZE rewjowych, aktualne, głębokie refleksje w 

: i zdarzeniach“, w dziale iworezo- 
34 „Kobiety Współczesnej* ukazał się ści oryginalnej, poezje M. Pawlikowskiej, 

prozaq Choromańskiego i Kossowskiego skła 
da się na bogatą i różnorodną treść numeru. 

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne,. 

skórne i moczopłciowe;, 

ul. Wielka Nr. 21, 

  

przedsiebiorstwa nazwisko jej obecnie brzmi: Berman tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

1292/VI W. Z.P. 29. 

AI. Firma „Kiewesz Salomon*. Siedz. przy st. Bud- Akuszerka 

  

1293/VI 

W dniu 22.VI. 1931 r. 
1792.11. Firma „Drzewiecki Piotr". Właścicieł przedsię- 
biorstwa Piotr Drzewiecki zmarł. Czynności przedsię- 
biorstwa zostały zawieszone. 1282/VI 

  

1769.11. Firma „Badan Nachama*. Firma obecnie brzmi 

  

       
    

  

nowski i Krużołek S-ka*, Wspólnicy Władysław Kiers- 
nowski, Jerzy Krużołek i Stanisława  Kiersnows 
Wspólnik Jeremi Łukaszewicz zbył swój udział na rzecz 
Jadwigi Łukaszewiczowej i wystąpił ze spółki, następnie 
zaś Jadwiga Łukaszewiczowa zbyła ten udział na rzecz 

Staniławy Kiersnowskiej i również wystąpiła ze spółki. 

1291/VI 

  

    

W dniu 27.VI. 1931 r. 
Firma: „Tyszkiewiczowa Helenaśś. Generalnym 

  

nej przed Notarjuszem Janem Klottem w Wilnie w d 

7 kwietnia 1930 r. za Nr. 1908 jest Jan Plater-Zyberek 
1950 r. za Nr. 1908 jest Jan Plater-Zyberk 

Prtlala! gę | „Rotrzebna 

    
    

jest młoda, dzielna sprze- 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

  

„Sklep wody sodowej i słodyczy Nachama Berkowi W. Zdr. Nr 3093. 
wa”, Przedmiot: Sklep wody sodowej i słody Z po- 
wodu zamążpójścia waśc. przedsiębiorstwa nazwosko jej Akuszerka 
brzmi: Berkowiczowa. 1283/V1 Ś 

W dniu 24.VI. 1931 r. miałowska 
7567.1V, Fi „Biuro Techniczno-Handlowe inż. Kiers- przeprowadziła się na ul. Zamkową 3, m. 3. 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, Usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 703% 

  

Akuszerka 

Marja LAKNOTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z.P. Nr. 69. | 7120 

leczy ra-- EGZEMĘ Gil 
maść Egzemo|l laborator-- 
jum A.Klippla, Warszawa, 

  

  

KS Ss dawczyni do sprzedawa- | Grochowska 87c. Żądać: 
pan: zie. towaru "po ziedcie: | mapie kacbi 722 

я Paka | Adr.: Garbarska |, Biuro 
3 dni ul. Gedyminowska т “ 

Reklamowe p. t. „Dzielna* | Nr. 20, m. 4, w przeciw- 
nym zaś razie uważany 

będzie jako własność. 

  

gub. legitymację aka- 
  

  

Instalacje elektryCzne 
dzwonki sygnalizacyj= 
ne, ustawienie aparatów 

W dniu 23.VI. 1931 r. 
alisa Wielka 36. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

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

6 listopada 193! r., o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Rudnickiej 9, m. 22, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku iuchomego, należącego do Jan- 
kiela Wildsztejna, składającego się z urządzenia mie- 
szkania, oszacowanego na sumę 2805 zł. 50 gr. 

1322;V1 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Przetarg. 
Magistrat m. Wilna ogłasza na dzień 

30.X. 1931 r. o godz. 12- -ej ustny prze- 

targ na sprzedaż 4 wozów tramwajo- 

wych. Bliższych informacyj udziela Sekcja 

Techniczna Magistratu (pokój Nr. 58). 

Magistrat m. Wilna. 

——- dźwiękowa 

  

sensacją p. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja 
Nr. 13 m. 6, na zasadzie a.r. 1030 U.P.C. obwieszcza, 
iż w dn. 6 listopada 1931 r. o godz. 10-eirano w Wil- 
nie przy ul. Wielkiej Nr 58, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Stanisława Zakrzewskiego, składającego się z to- 
warów kosmetycznych, oszacowanych na sumę |17| zł., 
na zaspokojenie pretensji firmy „W Charytonowicz* 
w sumie 10000 zł. z %% i kosztami. 
1321/V1 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

  

PIJAŃSTWO s== 
Kompletna kuracja za przesłaniem - = 

eM. JURECKI, naturalista 
š Zaktad Piawodalecziiczyć Mysłowice. 

    

  
  

Elissa Landi i Ken Maynard, kurcze miłość i wojenka sa terenem awanturniczym działań. 

a 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
I egzaminów 

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

|drewniany 
"do sprze- 

dania, 
w dobrym stanie. w ruch- 

liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

1090.11. Firma „Paulański Nosel'* Plenipotentem nadzo- 

ru sądowego na mocy plenipotencji oblatowanej przed 
Notarjuszem Janem Buyko w Wilnie, w dn. 20 marca 
1931 r. za Nr. 1064 jest Nosel Paulański, zam. w Wil- 
nie, ul. Zawalna 37. Na mocy decyzji Sądu Okręgowego 

w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dnia 25 IL. 1931 r. 
udzielono firmie odroczenia wypłat na przeciąg trzech 
miesięcy licząc od dnia 25 lutego 1931 r. i wyznaczona 
nadzorcą sądowym nad firmą adw. Bronisława Olecii- 
nowicza, 1281/VI 

    

  

2042,II. Firma „„Sklep spożywczy Pszczółka Karol Lutce* 
Przedsiębior stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 

  

z rejetru. 1284/VI 

2256.11 Firma „Mikliszański Morduch* Przedmiot: sprze 
daż wody seleerskiej, owoców, piwa i drożdży. 

1285/VI 
  

  

3483.11. Firma „Mowsza Zajdelson*, Właściciel przedsię 
biorstwa Zajdelson Mowsza zmarł. — Do czasu zatwie 
dzenia spadkobierców w sprawach spadkowych pro 
dzi przedsiębiorstwo zmarłego w charakterze pełnomoc- 
niezki. Gitla Zajdelson z Wilna, ul. Wingry 27—5 z pra- 
wem dokonywania wszelkich czynności związanych z 

prowadzeniem tego przed: biorstwa. 1288/VI 

    

      

  

wawczynią dzieci, gospo- 
dynią, opiekunką osoby 
chorej lub t. p. Zgłosze- 
nia do administracji „K. 

Wil.* pod „l. $.* 

Sprzedajesię 
restauracja т koncesją, 
dobrze prosperująca. w 
dobrym punkcie. Cena 
przystępna. Wiadomość: 
Wilno, ul. Styczniowa 5, 
m. 12, od godz. 12 do 4 

po poł. 7387 

Sprzedaje się 
pracownia ślusarska. 
W,-Stefańska 9, m, |. 

7419 

Najtaniej i solidnie Ž 

reperuje zegarki 
różnej konstrukcji z gwa- 
rancją—N Hawryłkiewicz 
Wilno, Antokol 23. 7347 

  

    

7439 demicką wyd. przez 8 
са Medė ОВ В. 5 Wilnie, nasi, |- radiowych | teletonówe 

A poszukuje -Fani Berkowiczówny, za > I ai = Rage 

280 akėliek Nr. 756, unieważnia się. ay Ee oma 
ia, "> 7421_ | ST. PIÓREWICZ 

za ęc a. wycho- ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9.. 

Buchalter - Bilansista 
z długoletnią samodzielną A 
praktyką w dziedzinie księ ‚ 3 
gowości przemysłowej, KURIER WILEŃSKI 
bankowej handlowej; oż SR: IRN 
beznany z nowoczesnem DRUKARNIA s 
systemem przebitkowym; i 

INTROLIGATORNIA 
posiada poważne referen- 
cje; poszukuje stałej lub 

  

  

dzinowej praey: : 
UL. STARA 24m. 2. ||| „ZNICZ B 

Wilno, św. Jańska Nr. 1 IF 
1 Telefon 3-40. i 

Maszynistk A || Post książkowe. | 
druki, książki dla | 
urzędów, bilety wi- ž 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

poszukuje posady 
bezpłatnie 
na pewien czas     jako praktykantka. WYKONYWA 

Oferty proszę skła- PUNKTUALNIE 
dać do Admistracji — TANIO — 

SOLIDNIE     „Kurjera Wileńsk.* 
dla W. W. 7271   aid   

Cave. żkaobij, 

  

piorunem! Weź pan moje auto. Geth- 
ryn, pan mnie podwi iezie swojeur.. Gethryn, Rawlins, z czego się pan śmie 

Nie czekając na odpowiedź, pod- 

— Szkoda durnia — rzekł, — Głu- 

— Dostać kulą w łeb? — zapytał 

FILIP MACDONALD. 36) — Dzieńdobry, 

CZTERY DNI. — ŻE. e 

: szedł do ciała Dollboysa. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. : 
: pia śmierć! 

Rawlins odzyskał głos. — Widział rewolwer. Cha, cha, 

— Niech? Czy mogę zapytać, do ja- 

kiegi czasu?—w głosie brzmiał sar- 
kazm. niebezpiecznie bliski wściekło: 

ści. 

cha, cha! Na kolbie jest monogram 
K. R. B. — nie Dollboysa. Więc myśli, 
że to cudzy rewolwer. Nie. Ja wiem, 
Wiem, bo Dollboys był u nas na poste- 

  
   
  

runku pół roku temu, żeby go zare- 
jestrować. Mówił mi, że kupił go z dru. 

giej ręki. 
Znów przechylił głowę i wybuch- 

nął niepowstrzymanym śmiechem. 
Murch. który nie próbował nawet zro- 
zumieć, «co spowodowało tę dziwną 

rokiej jamy. Doktór przestał się uśmie- wesołość, nie posiadał się z przeraże- 
nia i zgorszenia. Taki śmiech w poko- chać iw jego zmęczonych oczach od- 

bijało się bezsłowne zdumienie. Raw. ju, gdzie leżał trup, był w jego poję- 
lins w pierwszej chwili zaczerwienił się ciu czemś Świętokradczem. 

ze wściekłości, ałe potem przechylił Śmiech skonał z niesamowitą na- 

wtył głowę i wybuchnął przeciągłym — głością. Znów: w korytarzu rozległy się 

śmiechem. kroki, tym razem o tyle lekkie o ile 

Poprostu trząsł się ze śmiechu. An- energiczne, drzwi otworzyły się bez 

toni patrzył spokojnie, doktór ze. zdu- pomocy i wbrew intencji Murcha do 

mieniem. Murch prawie z przerażeniem kuchni wkroczył naczelnik policji 

Rawlins opanował się. Aż się popła- hrabstwa, Ravenscourt. Jego bystre 

kał ze śmiechu. Zwrócił się do dokto. oczy zlustrowały najprzód trupa, a po- 

rai pokazując palcem Antoniego, rzekł tem obecnych. Skinął głową. 

Antoni skinął głową. 
— Owszem. Dopóki ja nie porozu- 

miem się z wyższemi władzami. Z puł- 
kownikiem Ravenscourtem.  Dollboys . 
nie popełnił samobójstwa, lecz padł o- 

fiarą mordu. 
Usta Murcha upodobniły się do sz 

      

Antoni. — Od kogoś absolutnie nie- 

podejrzanego? 
Ravenscourt odwrócił się szybko. 
— (0? — zapytał. — Zameldowa- 

no mi, że popełnił samobójstwo. 
Rawlins, który stał sztywno na 

baczność, spróbował wyjaśnić. sy- 

tuację. 
— Przepraszam pana naczelnika 

— zaczął ale... 
— (Cicho! — rzekł Ravenscourt.— 

Mów pan, pułkowniku. 
— Dollboys — rzekt Antoni 

zginął z eudzej reki, nie ze swojej. 
Cofnął się od stołu i wskazał na ro”- 
stawione naczynia. — Proszę spojrzeć, 
Przygotowane do śniadania. Tu, gdz 
stoi czajnik i filiżanki, miejsce matki. 
Tu miejsce syna. Proszę spojrzeć. Je 
den widelec, jeden duży nóż, jeden ma- 
ły. Noże leżą po lewej stronie, wide- 
lec po prawej. — Obszedł stół i stanął 
u nóg zabitego: — Proszę spojrzeć. 
Leżał w łóżku. Ktoś przyszedł, więc 

  

    

zerwał się, wciągnął spodnie na piża- kiej pozycji? 

mę, włożył pantofle i zeszedł nad6t. — Dziękuję, Gethryn — rzekł Ra- 
Klucze miał w kieszeni spodni. W le- venscourt. — Ma pan rację. Czy pan 
wej kieszeni. Proszę spojrzeć. Widać zauważył co więcej? — mówił uprzej 
kółko. I proszę spojrzeć na jego ręce. mym tonem. Przelotna niechęć, jaką 
Lewa znacznie większa od prawej. To okazał na widok Antoniego, znikła 
rzuca się w oczy... Jeżeli panowie są- 
dzicie, że Dollboys popełnił samobój- 

bez śladu. 
Antoni potrząsnął głową. 

dobrze? I tak miałem dziś być u pana. 
Rawlins, gdy się już pan załatwisz. 
niech Peters przyjedzie po mnie d» 
Farrow przed „Konia i Ogara' i nieche 
czeka. 

Rawlins zasałutował sztywno, wy- 
konał wojskowy półobrót i wyszedł. stwo i że w tym celu wśród nocy i na- 

pół ubrany, zeszedł do zimnej kuchni. 
b) Do tej ostatniej, ziemskiej czyn - 
ności użył rozmyślnie prawej ręki. 

cenia. 

— Niestety, nie. 
Doktór nie posiadał się z podnie- Za nim wyniósł się doktór Cave, który: 

czuł się w obecności Ravenscourta nie 

Ale skąd pan wie, panie, że on w swoim sosie. Wspaniały naczelnik 

chociaż łatwiej, naturalniej, prościej i 
pewniej uczyniłby to za pomocą le- 
wej, którą posługiwał się stale w pra- 
cy. c) Dając do siebie strzał, ani nie 
stanął, ani nie ukląkł, ale przykucnął, 
czy też pochylił się w taki sposób, jak- 
by chciał coś podnieść z podłogi. Al- 
bo a) albo, b) albo c) oddzielnie wzię 
te, mogłoby się dać wytłumaczyć, ale 

stko razem... 
— Na Boga! — rzucił szeptem Ra- 

venscourt. — On był mańkutem? 
— Był! — potwierdził z przejęciem 

doktór. — I że ja, osiół, nie pamięta- 
łem o tem. Coprawda mało z nim mia- 
łem do czynienia, ale powinienem był 
pamiętać. I gdzie ja miałem oczy, żeby 
nie zwrócić uwagi, . że ten pocisk 

utkwił tak nisko w ścianie? Rzeczy- 
wiście, ktoby do siebie strzelał w ta- 

    

  

  

    

leżał w łóżku? Sądząc po ubraniu, tak, 
ale nie zawsze można sądzić po pozo- 
rach... 

Antoni spojrzał szybko, ostrożnie, 
niepostrzeżenie na  Ravenscourta - i 
rzekł do doktora 

— Wiedziałem, że się położył. Nie 
mogę... 

Ravenscourt nie dał mu  dokoń- 

czyć, 
— Dosyć. Musimy się zabrać do 

esz pan zate- 

  

   

  

roboty. Rawlins, pojed 

lefonować do Foxa. Niech się zaraz 

stawi. Obejmie kierownictwo nad 

śledztwem. Zrozumiano? Tymczasein 

tu zostanie na straży posterunkowy 

Murch. Nie wpuszczać nikogo bez po- 

zwolenia, ani tu do kuchni, ani do do- 

mu. (Doktór skończył? Pułkowniku. 

pan nie zostanie? Dobrze. Rawlins, 

policji napełniał go uszanowaniem, u- 

wielbieniem i niemal grozą. Wycho- 

dząc, doktór zamienił uścisk dłoni z 

Antonim. 
— Nie wiedziałem, kogo manz 

przed sobą, dopóki pułkownik Raven- 

scourt nie wymienił pańskiego naz- 
wiska. Jestem dumny, że pana pozna- 

łem. 

I wypadł za inspektorem. 

Ravenscourt popatrzył na zabite- 

go i rozejrzał się po prawie pustyciz 
kątach. 

— Wyjdźmy stąd — rzekł. — 
razie niema nie do roboty, a najspraw - 
niejszym z moich ludzi jest Fox. — 
Odwrócił się i skierował ku drzwiom, 

dzwoniąc ostrogami. Powiedział со5- 

do skamieniałego na baczność Murchz 

i zniknął w korytarzu. (D. c. n.) 

  

Drukarnia ,„Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. - ‚ SĄ Wydawnictwo „Kurier Wileński" S-ka £ ogr. odp. 

    

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez. 

 


