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Praktyczne skutki opinii 
Trybunału w Hadze. 

  

  

Depesze przyniosły wieść 

no odpowiedziało wybuchami radości 

na opublikowanie opinji doradczej 

Trybunału Haskiego w sprawie komu- 

nikacji i tranzytu. Opinja polska, 

nie znająca dotąd szczegółów i moty- 

wów tej opinji, zaczęła się cokolwiek 

niepokoić echem triumfalnych okrzy- 

ków kowieńskich. Niezawsze jednak 

sprawy walk międzypaństwowych u- 

kładają się tak prostolinijnie i nie- 

zawsze domniemana wygrana jednej 

strony bywa porażką drugiej. Rzuć- 

my okiem wstecz. ® 

Rada Ligi Narodów zwróciła się w 

pewnej chwili o pomoc moralną do 

autorytetu najwyższego w sprawach 

prawnych, jakim jest Nieustający Try- 

bunał Międzynarodowy w Hadze. Cho- 

dziło o to, że ani Polska, ani Litwa nie 

były zadowolone ze stanowiska, jakie 

zajęia Liga Narodw w kwestji wzno- 

wienia komunikacji pomiędzy temi 

państwami. 

W. szczególności otwarcie szlaku: 

Wilno— Kowno—Krėlewiec i Wilno— 

Szawle—Lipawa dła ruchu tranzyto- , 
wego — wyłącznie tranzytowego, —- 

czego domagała się Liga Narodów, nie 

zadowoliło żadnej z zainteresowanych 

stron. Natomiast -itwa była skłonną 

zaleceniu 
spławu 

emie wodnym Niemna 

nie opierać się drugiemu 

Ligi Narodów: 

drzewa po s 

z Polski do Kłajpedy. 

W tych warunkach intencją L. N. 

wznowienia 

  

    

było znalezienie pódtrzymania mora|- 

nego w sprawie kwestjonowanej: ot- 

worzenia ruchu kolejowego pomiędzy 

skłóconemi krajami. I z tem zwróciła 

się do Hagi. 

Areopag uczonych dał odpowiedź 

negatywną; nie uznał obowiązku pra- 

zego za- 
  

wnego Litwy przyjęcia powy 

lecenia Ligi Narodów. 

  

A zatem Liga Narodów, oraz jej 

obie klijentki: Polska i Litwa znów 

pozostały z nierozstrzygniątem zagad- 

nieniem poiltycznem naprzeciw siebie. 

Położenie zmieniło się o tyle, że obec- 

nie opór Litwy przeciwko wznowie- 

niu ruchu tranzytowego kolejami li- 

tewskiemi do portów bałtyckich z tery- 

torjów Polski — ma za sobą oparcie 

w opinji Hagi i Liga Narodów nie po- 

siada, jak się zdaje, skutecznych środ- 

ków przełamania go i przeprowadze- 

nia Litwy na swój punkt widzenia w 

tej sprawie. 

Należy 

widzenia 

Oto obecny stan rzeczy. 
  

zkolei ocenić go z punktu 

interesów Połski. Nadmieniłem już 

wyżej, że zalecenie Ligi Narodów w 

sprawie otwarcia komunikacji polsko- 
   

litewskiej nie zadowoliło nietylko Lit- 

winów, lecz i stronę polską. Gdyby 

przeto opinja Trybunału Haskiego by- 

"ła odmienną, niż się okazała i gdyby 

miała się przyczynić do praktycznego 

załatwienia sprawy w myśl zaleceń 

Ligi Narodów — to Polska znalazłaby 

się w obliczu istoinego niepowodzenia 

politycznego. Powód tego następują- 

Komisja Franzytowo-Komunika- 

  

  

cyjna Ligi Narodów, a za nią i Rada 

Ligi. stanęły w swem zaleceniu na sta- 

nowisku, że na początek ruch pomię- 

dzy Litwą a Polską możnaby ograni- 

do: 1) spławu drzewa z części 

  

czy 

basenu niemeńskiego, leżącego po stro- 

nie polskiej do Kłajpedy i 2) tranzytu 

towarów kolejami lilewskiemi do Kró- 

lewca, Kłajpedy i Lipawy- z Polski i 

innych państw, położonych na wschód 

i południe od Polski, których teryto- 

rja wykazują ciążenie gospodarcze ku 

wymienionym portom bałtyckim. 
  Przyjmując takie zalecenie i for- 

  

mułując je w powyższy sposób, Rada 

Ligi Narodów miała na myśli uwol- 

państw trzecich _ (Sowieckiej 

Białorusi, Łotwy, Ukrainy) od skut- 

nienie 

  

ków sporu polsko-litewskiego w dzie- 

dzinie — przynajmaiej — stosunków 

gospodarczych tych państw z Europą 

zachodnią poprzez Morze Baityckie. 

W szczegółności chodziło tu o ..od- 

korkowanie* największego obszaru 

drzewnego we wschodniej Europie: 

złewiska Niemna dla użytku rynków 

państw zachodnich. Zagadnienie, co- 

prawda, dziś mniej aktualne wobec 

dumpingu sowieckiego w handlu drze- 

wem. 

Nietrudno dostrzec, że takie posta- 

wienie sprawy w sporze połsko-litew- 

skim było nader zyskowne dla Lit- 

wy a bardzo niepożądane dla Pot- 

ski. 

O ile szukać mamy niepowodzeń 

Polski w tej całej sprawie, to możnaby 
  

niem nazwać właśnie powyższą for- 

mułę, akceptowaną przez Radę Ligi, 

która szczęśliwie nie ma widoków na 

dojście do skutku; szczególnie dziś, 

po opinji trybunału w Hadze. 

Gdyby się stało inaczej, to Litwie 

przypadłyby w udziale zyski ze spła- 

wu drzewa po Wiłji i Niemnie przez 

jej obszary do Kłajpedy. Polska stała- 

by się zatem żywieielką litewskiego 

skarbu litewskiego 

przemysłu drzewnego w  Kłajpedzie, 

którego wytwórczość karmiłby pol- 

ski surowiec, spławiany nawet nie pod 

połską banderą i nie przez polskich 

flisaków po terytorjum Litwy — a 

więc anonimowo dla opinji szerokich 

państwowego i 

kół publiczności litewskiej. 

Z drugiej strony polskie towary je- 

chałyby ku portom bałtyckim przez 

Litwę w zaplombowanych wagonach 

szlakiem kolej Landwarów—Koszeda- 

ry. Fiskus litewski zgarniałby z tego 

tytułu poważne i pewne zyski. Jedy- 

nem przezwyciężeniem sie „politycz- 

nem“ ze strony litewskiej byłoby о- 

trzaskanie obywateli tego kraju z wi- 

dokiem polskich towaro- 

wych na szynach kolei tamecznych. 

Za cenę tej jedynej ..koncesji* u- 

zyskałaby Litwa wszystkie korzyści 

do pomyślenia 

wagonów 

  

  

materjalne, jakie są 

przy otwarciu jej komunikacji z Pol- 

ską. Zyski, które oblicza się dosłow- 

nie wa..dziesiątki 

  

miljonów złotych 

rocznie. Przytem zaś utrzymałaby Li- 

twa w warunkach ułożonego przez Ra- 

dę Ligi zalecenia, całkowitą izolację 

polityczną i kulturalną od strony pol- 

skiej. Utrzymałaby zatem to, o co tak 

uporczywie wałezy od lat 12-tu. 

Ze stanowiska litewskiego pov 

dawałoby Litwie 

  

sze rozstrzygnięcie 

optimum tego, co wogóle jest do po- 

myślenia. 

Goprawda rząd obecny w Kownie 

protestował przeciwko przyjęciu czę- 

ści tego „optimum*. Wolał zrzec się 

istotnego odsetka zysków (kolejowych) 

i poprzestać na zarobkach z tranzytu 

rzecznego, byleby tylko nie oglądać 

polskich orzełków na ścianach wago- 

nów, kursujących przez swe terytocja. 

istnieją przecież podstawy do przypu- 

szczenia, że przyciśnięty przez ewen- 

tualne orzeczenie Hagi, możeby i dai 

się skłonić do powyższego „ustępst- 

wa*, mając dostateczne w tych wa- 

runkach usprawiedliwienie przed pu- 

bliczną opinją w kraju i pozwoliłby 

sobie włożyć do kieszeni pokaźny i 

  

nieryzykowny politycznie zarobek. 

Należy tedy stwierdzić    że otwarcie 

komunikacji polsko-litewskiej na wa- 

runkach, opracowanych ostatnio przez 

Ligę Narodów, byłoby walnem zwy- 

cięstwem litewskiego stanowiska a nie- 

wątpliwą przegraną strony polskiej. 

Jest bowiem rzeczą oż nadto zrozu- 

miałą, że o ileby Litwa z aprobaty 

i polecenia Ligi Narodów zrealizowała 

wszystkie zyski finansowe. dające się 

wyłuskać z komunikacji polsko-litew- 

  

skiej, utrzymując nadal izolację poli- 

tyczną i kulturalną od strony polskiej, 

to ta ostatnia pozbawioną zostałaby 

na przyszłość atutów gospodarczych 

przy regulowaniu swych stosunków z 

państwem litewskiem w dziedzinie 0- 

gólnopolitycznej. 

Tak byłoby na przyszłość. W dniu 

dzisiejszym zaś położenie wytworzo- 

ne w tym wypadku znaczyłoby w pra- 

ktyce dla Polski tyle, co karmienie i 

wzmacnianie gospodarcze swego prze- 

ciwnika bez żadnych z jego strony 

politycznych rekompensat. Wygląda- 

toby więc na niedorzeczność. 

    

O ile zatem nie udało się Polsce 

w swoim czasie zapobiec w łonie Ligi 

Narodów dla nas 

sformułowaniu zalecenia eo do wzno- 
niebezpiecznemu 

wienia komunikacji polsko-litewskiej, 

to obecnie wypada jedynie cieszyć się, 

że traci ono widoki urzeczywistnienia 

dzięki orzeczeniu Trybunału w Ha- 

dze. 

Opinja tego trybunału została na- 

tomiast wyzyskaną przez Kowno dla 

celów wewnętrznej propagandy poli- 

  

tycznej. 

Cheą w niej, wbrew rzeczywisto- 

ści, upatrywać podtrzymanie pośred- 

nie tezy litewskiej o tem,. że praw 

międzynarodowe Polski do Wileńsz- 

czyzny stają pod znakiem zapytania. 

Wyłewy radości w tej dziedzinie 

inscenizowane od góry przez rząd li- 

tewski są odwróceniem uwagi opinji 

w kraju od istotnej, życiowej strony 

  

zagadnienia. Trybunał w Hadze nie 

rozpatrywał bowiem rozważań łitew - 

skich, kwestjonujących stronę prawną 

polskiego stanu posiadania w Wileńsz- 

nie. To takt niewątpliwy. Nato- 

miast prawdą jest. że swem orzecze- 

niem oddalił od Litwy bliską, bezpo- 

średnią. uchwytną i wielką korzyść 

    

jaką byłoby zapewnienie sobie znacz- 

nych dochodów i wytrącenie z rąk ró- 

wnocześnie ważkieh atutów gospodar- 

czych przy przyszłych pertraktacjach 

politycznych. gdy do nich kiedykol- 

wiek dojdzie. 

A. C. 

== TAI 

| Ochrana lokatorów. 

WARSZAWA. 29.X. (Pat) Na 

czwartkowem _ posiedzeniu komisji 

prawniezej Sejmu pod przewodnie - 

twem wicemarszałka Cara przyjęto w 

drugiem czytaniu z poprawkami klubu 

BBWR rządowy projekt ustawy, zmie- 

niający ustawę o ochornie lokatorów. 

Projekt ten ma na celu niedopuszcze- 

nie eksmisji lokatorów w porze zimo- 

wej, to jest pd dnia 1 listopada do 31 

marca. 

Ulgi na kolejach 
dia młodzieży. 

(Pat.) _ Ministerstwo 

Komunikacji udzieliło młodz szkolnej ulg 

przejazdowych na kolejach rodze wyjąt- 
e na ferje w ie świąt W 

Świętych i Dnia Zadusznego w bież 

ku szkolnym. W/g zarządzenia Minis 

Komunikacji ulgi pov ze ważne są od dnia 

30 października do 4 listopada 1931 r. włącz- 

nie. 
AO RSS ASA VITA RNPTAS 

Dr. H. FEJGUS 
HOROBY WEWNĘTRZNE 

(specjalność żołądka i jelit). 
Gabinet Roentgenologiczny. 

Przyjmuje od 1|—1 rano i 5—7 wiecz. 
Zawalna 60 Telefon 812 

powrócił. 

RWE GH BETH THB BED EB GZ TA 

8 Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego” 

powieść Tedeusza Sikorskiego 
= p. t. ч 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

w księgarniach wileńskich. 

    

   

  

       

      

      

  

  

Marszałek Piłsudski powrócił 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 29. 10. (Pat): — 
Dziś o godz. 8.27 przybył do Warsza- 

wy pociągiem  bukareszteńskim p. 
Marszałek Piłsudski. 

  

Po wyborach w Anglii. 
555 mandatami rozporządza biok rządowy. 

LONDYN, 29. 10. (Pat). — Wed- 
ług obliczeń, biok rządowy będzie 
rozporządzał w nowym parlamencie 

    

556 mandatami, opozycja zaś 55. Nie 
wybranych jest jeszcze 5 posłów. 

Oblicze nowego gabinetu. 
  

LONDYN. 29.X. (Pat.) 29 b. m. po 
południu zbiera się gabinet celem о- 
„mówienia powstałych naskutek wybo- 

(rów kwestyj. 
W kołach miarodajnych panuje 

„przypuszczenie, że nowy gabinet bę: 

dzie się składał z 20 członków i że Mac 
„Donald zamierza ustalić jego skład w 
jen sposób, by interesy narodowe, jak 
j interesy pracy były równowiernie re- 
prezentowane. 

Mac Donald u króla. 
LONDYN. 29.X. (Pat.) Mac Donald 

przyjęty był w dniu 29 b. m. rano 

;przez króla na przeszło godzinnej au- 

Kijencji. 

GLZEGEEEEECCECECECEGEECEEEEEEEEF: 
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sunku do 60/, rocznie, oraz na książeczki oszczędn. oprocent. w stos. 7$/4 rocznie. 

Wszystkie. wkłady w Banku Gospodarstwa Krajowego 

— gwarantowane są przez Państwo. — 

EEEEEFEFFEFFEEFEFEECEEFEECE] 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
В Oddział w Wilnie, 

ui. Śniadeckich 8 
E przyjmuje wkłady płatne natychmiast, jak również terminowe oprocentowane w sto- 

i 

Е
Е
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Porozumienie Hitlera z przedstawicielem 

- Reichswehry gen. Schieicherem. ; 
BERLIN 29.X. Pat. — Sensacją 

polityczną dnia jest wiadomość poda- 

na przez „Berliner Volkszeitung* © 

poufnych naradach, które odbyły się 
przed niedawnym czasem między gen 
Sehleicherem a przywódcą partji na- 

rodowo-soejalistycznej Hitlerem. Spo- 

tkanie to zakończyło się porozumie- 
niem między Schłeicherem, który do- 
tychezas uchodził za zdecydowanego 

przeciwnika narodowych socjalistów, 

a Hitlerem. Kontierenecja odbyła sie 
z wiedzą mini 

  

   istra Reichswehry Gro- 
enera oraz pruskiego ministra spraw 
wewnętrznych Seweringa. 

W kołach polityeznych wiadomość 
o tej konferencji wywołała niezwykłe 
wrażenie. 

Spotkanie między  Schleickerem 
a Hitlerem uważane jest za wstęp do 

  

akcji pewnych kół politycznych, zmie 

rzających do wciągnięcia hitlerowców 

do rządu. 
Wiadomość © konferencji Seblei- 

cher—Hitler została przez minister” 

stwo Reichswehry potwierdzona. 

Komunikat ministerstwa Rechswe- 

hry podkreśla, że rozmowa miała 

charakier służbowy i że gen. Sehlei- 
chtrowi chodziłe o stwierdzenie, czy 

hitlerowcy kontynuują akeję tworze- 
nia jaczejek w Reichswehrze. 

Hitler zapewnił oficjalnie Sehlei- 

chera, że partja narodowo-socjalisty- 

ezna odrzuca wszeiką akcję w kie- 

runku formowania nielegalnych ko- 

mórek w armji i oświadczył ponow- 

nie, że narodowi socjaliści kroczyć 

będą w swej wałee nadal drogą le- 

gałną. 

  

W dniu oszczędneści — w sobotę dl p śdziornika 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy 
na Antokolu Nr. 28, 

od 9-ej rano do 9-ej wieczór bez przerwy, przyjmuje: wkłady większe termi- 
nowe, oraz drobne oszczędności od | złotego na wysokie oprocentowanie. 

Pieniądze złożone w Banku na Antokolu rozpożycza się na powiększenie ob- 
rotów w warsztatach pracy i właścicielom domów na remonty, przyczyniając się 
choć w małej cząstce do zwalczania kryzysu gospodarczego i bezrobocia w Wilnie. 

WASZYNGTON. 29.X. (Pa.) Jak 
donosi prasa, departament stanu po- 
stanowił przyjąć plan Ligi Narodów 

  

Stany Zjedn. przyjmują moratorjum zbrojeń. 
w sprawie rocznej przerwy w zbroje- 

niach. 

Sen. Borah pochodzi z Niemiec. 
NOWY YORK. 29.X. (Pat.) Korespondent 

P. A. T. dowiaduje się od Uuited Press, że 
sen. Borah, zapytany w sprawie pogłosek 0 

jego niemieckiem pochodzeniu, przyznał, że 
są one prawdziwe. 

U 

Na Dalekim Wschodzie. 
Stanowisko Japonii. 

  
SZANGHAJ 29.X. Pat. — Korespondent 

agencji Reutera donosi Z Tokjo, że rząd 
japoński nie zamierza wycofać wejska poza 
strefę kołei mandżurskiej, dopóki zatarg 

chińsko - japoński nie zostanie rozstrzyg- 
nięty na drodze bezpośrednich rokowań mię- 
dzy rządem chińskim i japońskim, 

  

Tajemniczy dramat w hotelu, 
Kraków 29.X. Pat. — Onegdaj przybył do 

Krakowa i zatrzymał się w hotelu Poznań- 

skim przy uł. Lubieza pewien mężczyzna 

w średnim wieku, w towarzystwie 17-lei- 

niej dziewczyny i zameldował się jako Wał- 

demar Tyszkiewicz lat 43, urodzony w Fin- 

landji, handlowiec z Iwonicza, wraz z córką 

Anną Wczoraj rano portjer zauważył wy- 
wałene drzwi i następnie znalał na łóżku 
martwe zwłoki Tyszkiewicza, rzekoma zaś 
córka znikła, Przy zmarłym znaleziono zna- 
czną ilość gotówki. Zawiadomiona polieja 
stwierdza, że nie nie wskazuje na gwałtow- 
ną śmierć. 

Zawieszenie wykładów na Uniwersytecie 
Jagieliońskim. 

KRAKÓW, 29. 10. (Pat). — Naskutek 
onegdajszego zajścia przed zakładem  ana- 

tomieznym między studentami chrześcijań- 

skimi i Żydami rektor Uniwersytetu Jagiel- 

lońskiego zwołał nadzwyczajną komisję dy- 

scyplinarną, która rozpatrywała sprawę zaj- 

ścia, Również senat odbył posiedzenie, na 

którem uchwałono zamknąć uniwersytet, 

wszystkie zakłady i laboratorja. Równocze- 

Śnie w bramach, wiodących do gmachu uni- 
wersytetu, wywieszono odezwę  rektorską 
następującej treści: „Z ubolewaniem muszę 

stwierdzić, że mego wezwania do spokoju, 
mimo urzędowania komisji dyseyplinarnej, 
nie usłuchano. Wobec tego zawieszam wyk- 
łady i prace seminarynje Collegium Novum 
aż do odwołania. Równocześnie zamykam 
Collegium Novum*. 

WIADSMOŚCI z КОМ/ МА 
SPRAWA ZASTĘPSTWA PROF. ROMERA 

W RADZIE PAŃSTWA. 

Jak podaje „Echo* (Nr. 281) na miejsce 
prof. Michała Romera, który, jak wiadomo, 
ustąpił z Rady Państwa, wysuwa się kandy- 
daturę prof. Jurgutisa. Jednocześnie ocze- 
kiwane są dalsze zmiany w Radzie Państwa 

NOWA GRUPA POŁITYCZNA. 

Jak podaje „Echo“ (Nr. 281) pow: 
jekt utworzenia nowej grupy politycz 
złożonej z bardziej umiarkowanych kriksz- 
czioniów i tautininków. Grupa miałaby na 
celu znalezienie wspólnej platformy porozu- 
mienia. Grupa wydawałaby tylko tygodnik, 
którego redaktorem byłby ks. Kemeszys i 
dr. Keliotis. 

DALSZE REWIZJE WŚRÓD „ATELTININ- 
KÓW" I DZIAŁACZY A. K. 

“° (Nr. 236) podaje parę 
gółów uzupełniających w sprawie rewi- 

lokalu aleitininków. Dokonano więc 

izji u następujących studentów-atejtinin- 
Mikelunasa, » Montwiłły, Palterajtisa, 

Paulukonisa, Zwigulisa, Idze- 
а Mikelunasa, Mon- 

eziono różne odez- 
wy i pamilety K. A. K. U Matioszajtisa zna- 
leziono oprócz panfletów kilka memorjałów 
partji ch. d. U Paulukonisa wykryto odbitki 
niedopuszczonych przez cenzurę  artyku- 

rtasa“. U Źwigulisa znaleziono kilka 
pism biskupa poniewiesikego do księży. U 
Normanłasa wykryto druki, zatytułowane: 

do celu, wytkniętego przez Epi- 
ог instrukcyj K, A. K. 

te, jak wiadomo, by- 
ły w swoim rzyczyną różnych incy- 
dentów. a nawet bójek w świątyniach 

„Lietuvos Aidas* zaopatruje pow: 
formacje w komentarz następując: 
kawa rzecz, w jaki sposób pisma 
trafiły do studenta? Rewizja wykazuje, że 

omna w studentów-atejłininków 
ęta została w robotę K. A. K. Nasu- 

ę poważne pytanie, jak studentów tych 
z sieci K. A, K. wyplątač? 

TAJEMNICZE WIZYTY WOŁDEMARASA 
W POSELSTWACH OBCYCH W KOWNIE. 

k podaje „Brihwa Zeme* Nr. 242, po 

jeździe Voldemarasa do Francji dowiedzia 
no się, że przed samym wyjazdem odwiedził 
on kilka przedstawiciełstw obcych w Kownie. 
Szczególnie długo przesiadywał Voldemaras 
w przedstawicielstwie sowieckiem. W końca 
ub. tygodnia poseł sowiecki odwiedził pre- 
mjera Tubelisa, z którym odbył podobno 
dłuższą rozmowę na temat Voldemarasa. Sfe- 

ry dyplomatyczne informacje te oceniają 

bardzo poważnie. (Wilbi). 

ZAPRZECZENIE. 

W związku z informacją, jakoby pewien 
odłam ludowców postanowił szukać zbliże- 
nia z rządem i narodowcami, „Lietuvos Zi- 
nios* podaje, że wiadomość ta została zmy- 
ślona i że na konferencji centralnego komi- 
tetu odzywały się głosy, nawołujące do 
większej aktywności i zaostrzenia opozycji 
w stosunku do rządu. 

REDUKCJA BUDŻETU LITEWSKIEGO. 

Jak podaje „Siegodnia* (Ćr. 299), litew- 
ski budżet państwowy na rok przyszły ze* 
dukowany zosłanie w porównaniu z budż2- 
tem r. b. o 50 milj. It. (Wilbi). 
LAIKU NIRO ITRAO WLK DE CA FDZOOWTE CIE 
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Wznowienie prac Komisji 
Konstytucyjnej. 

Referat wicemarsz. Cara. 

WAR: Pat. — W dniu 29 
paździ у pierwsze po przer- 
wie posiedzenie komisji ko ytucyjnej pod 
przewodnictwem wicem: owskie- 
go. Przewodniczą: omunikował, iż w 

myśl uchwały kom zasięgnięto opinji pro- 
fesorów uniwersytetu i innych fachoweów, 
Na kwestjonarjusz w tej sprawie nadesłano 
20 odpowiedzi, zawierających bardzo cenne 
i głębokie uwagi. Następnie wicemarszałek 
Car wygłosił referat o uprawnieniach Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w stosunku do 
Sejmu i Senatu. 

wysunięte przez wicemarszałka Sej- 
4 następujące: 

1) Zwoływanie i rozwiązywanie Sejmu i 
Senatu oraz otwieranie, odraczanie i zamy- 
kanie sesyj sejmewych i senackieh stanowi 
preregatywę Prezydenta Rzeczypospolitej. 

2) Sesje są zwyczajne i nadzwyczajne. 
Nie wprowadza się terminu „sesji hudżeto- 
wej”. 

3) Sesje zwyczajne będą otwierane w 
czwarty wtorek po dniu głosowania do Se- 
natu i eorocznie w listopadzie. 

4) Sesja, na którą został wniesiony bu- 
dżet, nie może być zamknięta przed ukoń- 
czeniem postępowania budżetowego. 

5) Sesja nadzwyczajna poświęcona bę- 
dzie wyłącznie przedmiotom wskazanym w 
zarządzeniu Prezydenta oraz sprawoni, któ- 
rych załatwienia na najbliższej sesji wy- 
magają ustawy lub regulamin Sejmu. 

6) Sesję nadzwyczajną otwiera Prezydent 
z własnej iniejatywy lub na żądanie połowy 
liczby posłów względnie senatorów. 

7) Zasada jednoczesności obowiązuje w 
stosunku do otwierania, odraczania i zamy- 
kania sesyj zwyczajnych, nie obwiązuje w 
stosunku do sesyj nadzwyczajnych. 

8) Czas trwania odroczenia nie wlicza się 
do terminów konstytucyjnych, wyznaczonych 
Sejmowi i Senatewi dla dokonania wyzna- 
czonych czynności. 

9) Wnioesk poselski i przedłożenie rzą- 
dowe z ehwilą zamknięcia sesji nie wygasa- 
ja, lecz przechodzą w takim stanie, w jakim 
się znajdowały w eliwili zamknięcia do na- 
stępnej sesji zwyczajnej, chyba że w zarzą- 
dzeniu Prezydenta będą zaliczone do przed- 
miotów obrad sesji nadzwyczajnej. Nad 
wnioskami, pozostającemi z sesji poprzed- 
niej, najbliższa sesja podejmie prace o tyle 
tylke, o ile wnioskodawcy tego zażądają. 
©О ile w ciągu roku od zamknięcia sesji 
wnioskodawey nie zgłoszą żądania © wzno- 
wienie obrad, wnioski ostatecznie wygasają. 

10) Rozwiązanie Sejmu i Senatu przed 
upływem kadencji zarządza Prezydent Rze- 
czypospelitej bez uprzedniego wniosku Rady 
Ministrów. 
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K BEBO FOR WI 

Trešė aktu oskarżenia 
przeciwko 11-tu przywódcem opozycji. 

Akt oskarżenia w procesie b. więźniów 
brzeskich obejmuje przeszło 100 stron ma- 
szynowego pisma i daje się najogólniej stre- 
ścić w następujący sposób: 

Stronnictwa opozycyjne po nieudanych 
próbach obalenia rządów Marszałka Piłsud- 
skiego na terenie parlamentaryzmu, powzię- 
ły decyzję połączenia się w jedną organ 
cję porozumiewawczą, obejmującą PPS., Wy 
zwolenie, Piasta, Chadecję i Nar. Partję Rob. 
(prawicę). W ten sposób powstał blok p. n. 
„Centrolew*, którego cel był jasno określo- 

      

   

   

      

  

Liberman, Norbert 
nik, Józef Putek. 

jednomyślnie i 

Herman 
K 

poseł 
Władysław 
„Sztabu“ za 
wchodziły w 

    

    

W pierw ada 
trolewu* polegało na uświadamianiu ma 

Chodziło o zdepopularyzowanie Marszał- 
ka Piłsudskiego oraz jego rządów w 

kich kołach społeczeństwa ez podry 

  

    

      

prestige'u Pierwszego Naczelnika Państwa. 
W walce z rządem nie cofano się przed 

rozpowszechnianiem świadomie fałszywych 
ieści, dyskredytujących czynniki rządowe. 

ano się nawet tak daleko, że wzywano 
ynnych wystąpień z bronią w ręku. 

    

   
Ta podziemna, wywrotowa robota dąży- 

ła do wytworzenia rewolucyjnego, buntowni- 
czego natroju w masach, gotowania po- 

o gruntu do alaku n4 rząd Sar 

— do rewolucji. 

Kampanja prasy partyjnej. 

Pierws. zynnikiem wywołania odpo- 
«iedniego nastawienia wśród ludności była 
prasa partyjna opozycji, która nie cofała 
przed niczem, aby h społeczeńst 
obrzydzić i zohydz 
Posługiwała się > ya 

oblewając wszystkich błotem, jakby w 

dziei, że odrobina tego błota przylgnie do 

czci spotwarzonych, 

Dalszym etapem działalności prasy „Cen- 
trolewu* było w nie do walki klasowej, 
do „rozprawienia się z dyktaturą". - 

Ponieważ prasa opozycyjna nie wystar- 
czała dla „przygotowania mas*, przeto przy- 
stąpiono do wydawania nielegalnych komu- 
nikatów o treści wzniecającej nastroje rewo- 
lucyjne. х 

Tu akt oskarżenia przytacza liczne cytaty 
z tych nielegalnych ulotek i biuletynów. 

Oto najbardziej charakterystyczne: 
„Piłsudski sam uprzedził, że w Sejmie 

krew się poleje... Pamiętamy wszyscy awan- 
turę, kiedy oficerowie wkroczyli do Sejma, 
aby batožyč posłów, strzelać i rąbać*. 

„Kryminał stoi, jak widmo, przed OCZY- 

ma obozu Piłsudskiego: nadużycia, trwonie- 
nie pieniędzy przez dyktatora i jego iko, 
korupcja i łajdactwa zostały już oficjalme 
stwierdzone”, 

Oto cytaia nader jaskrawa z aktu oskas- 
żenia: 

„Choroba Piłsudskiego robi postępy. Do 
Warszawy został sprowadzony na stałe pro- 
fesor berliński, dr. Rose, którego specjalnos- 
<ią jest fotografja mózgu. Pan profesor na- 
pewno wzbogaci swą wiedzę, studjując mózg 
Piłsudskiego. i 

" „Stupajka Piłsudskiego, Składkowski, 
szpiclami i zaraził się ich moralnoś 

/szystkie: odezwy kończą się słowami: 
„Precz z dyklaturą!“. я 

Rozpowszechniane one byly przez PPS 
GKW. 

Akcję prasową na terenie PPS, prowadzi 
przewodniczący TUR-u, redaktor „Robotni- 
ka* oraz rewolucyjnej „Pobudki*. poseł Sta- 

nisław Dubois. 
W obu pismach znajdowały się upstępy, 

nawołujące do walki klasowej i nienawiści, 

do mobilizacji klasy robotniczej, do walki 
przeciwko dyktaturze. 

Następnie na dzisięciu arkuszach aktu о5- 
karżenia znajdujemy omówienie działalnoś- 
<i „Robotnika”, zilustrowane przeszło trzv- 

dziestu cytatami, 
Zkolei akt oskarżenia omawia działalność 

innych pism opozycyjnych, a więc: „Głosu 
Kobiet*, „Chłopskiej Prawdy*, redagowanej 

przez posła Kwapińskiego oraz „Naprzodu*, 
którego współredaktorem był oskarżony po- 
seł Adam Ciołkosz. 

Akt oskarżenia czerpie szereg cytat z prze 
mmówień posłów: Wincentego Witosa, Adoi- 
fa Sawickiego, Józefa Putka i Kazimierza 

Bagińskiego. 
„Zdeprawowany jest wymiar sprawiedli- 

wości, zatrute jest sumienie w Polsce* (J. 

Putek). 
„O święty kraju nasz, nie damy cię na łup 

wroga, czy nim będzie bolszewik, Niemiec, 
czy szałem oburzenia opętana sanacja, do 
której każdy opryszek schronić się może”. 

„Musimy walczyć z bezprawiem, gwałtem, 
anarchją, demoralizacją, w której Państwo 
może się zupełnie utopić, a chłopi zginąć”. 
(W. Witos), 
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„Marszałek Piłsudski jest zdrajcą, który. 
Polskę sprzedał wrogom. 

Prawo stałe jest przez niego łamane, a sa- 
mowdla administracji przybiera potworne ro 
zmiary* (K. Bagiński). 

  

Agiiacja wiecowa. 
Równolegle z akej 

legalną „Centrolewu 
łalność przygotow: 

  

ą prasową legalną i nie 
rozwinięta została dzia 

awcza do obałenia rządu 
przemocą przez wytwarzanie nastroju rewo- 
łucyjnego w ma h na licznych zgromadze- 
niach publicznych, których wedłe aktu os 
żenia odbyto aż 2554, nie licząc oczywi 
zebrań niełegamych. 

Akt oskarżenia przytłacza ustępy przem3 
wień Hermana Libermana, Norberta Barlic- 
kiego, St Dubois, Adama Pragiera, Mieczy- 
ława Mastka, wreszcie Adama Ciołkosza 

Polsce j duchowa Bastylja fizycz- 
nej przemocy, opierająca się na sile bagne- 

cie gotowi, idziemy naprzód, wal- 
tą zakończymy własnemi siłami, roz 

pędzając zgraję pułkowników, którzy rządzą 
gwałtem, 

Zbliża się koniec dyktatury” (Poseł Liber 

  

     
   

       

   

    

  

    

    

      

" man). 
„Marszałek Piłsudski zrobił z Polski fol- 

wark, odgrywając rolę jaśnie wielmożnego 
par    

  

12: z tym dyktatorem, żeby go 
jasny piorun trzasł. Do wałki o władzę pój- 
dziemy z bombami i urządzimy krwawą rozż- 
pirawę nietylko im, ale i ich rodzinom, żo- 

nom, dzieciom i kochankom*. (Poseł Barli- 
cki słowa te wypowiedział w lokalu PPS. 
przy ul. Leszno 53, dnia 20-go maja 1930 r.). 

Ww 
się osobami posłów Pragiera i Ciołkosza. 

Witos i Kiernik. 
Akt oskarżenia inkryminuje Witosowi, że 

na zeł iu w Gorlicach w styczniu 1930 r. 
wyraził omawiając zajścia w Sejmie, że 
„rozgoryczenie i oburzenie posłów na Mar- 
szałka było tak wielkie, że niejeden z posłów 
gotów był go zamordować”, 

Zel. ie zakończył słowami: „Kto na ar 

macie jeździ, tego na. marach wynoszą*. 

Posłowi Kiernikowi akt oskarżenia za- 
rzuca, że podczas przemówienia we wsi Gro- 
bie (pow. Wieliczka) mówił, iż obecne rządy 
są kłamstwem i oszustwem oraz podburzał 
do niewykonywania zarządzeń władz admini 
stracy jnych, które są zdemorałizowane i zgan 
grenowane. Każdy poseł B.B, kosztował Poi- 
skę po 35 tysięcy złotych*. 

Na siódmym kongresie „Piasta* w Krako 
wie przemawiał Wincenty Witos, oświadcza- 
jąc, że rządy sanacji w ciągu czterech lat 
zadały Polsce większe rany, niż 150-letma 

niewola...“. 
„Urzędy istnieją dla dokuczania, policja 

dla szykan, wojsko tworzy kastę“. 

Kongresowi przewodniczył poseł Wł. Kier 
nik, który przytoczył słowa prasy opozycy j- 
nej, że sanacja musi zwrócić nieprawnie wy- 
dane 8 miljonów, a jak nie zwróci, to odsie- 
dzi. 

    

     

     

  

  

          

Kongres krakowski. 

Na kilka dni przed kongresem krakowskim 
do starosty grodzkiego w Krakowie Mała- 
szyńskiego przyszewł przewodniczący O. K. 
R. PPS. Mastek i zaznaczył w toku rozmowy 
na temat Kongresu, że obawia się, iż na wy- 
padek odmowy udzielenia zezwolenia аа 
kongres do Krakowa wtargnie 50-tysięczny 
tłum, którego nie powstrzyma żadna. sił: 
który nie ulęknie się wojska i policji, bo ka 
dy robociarz jest rewolucjonistą i umie ob- 
chodzić się z bronią, co najlepiej wykazała 
rewolucja krakowska 1923 r. 

Dnia 29 czerwca 1930 r, odbył się zapo- 
wiedziany Kongres, w którym udział wzięto 
1500 delegatów. 

Obecni byli: z ramienia PPS.: Barlicki, 
Liberman, Mastek, Dubois, Pragier, Ciołkosz. 

„Piasta* reprezentowali: Witos i Kiernik, 
„Wyzwolenie* — Bagiński i Putek. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodni- 
czącego głos zabrał poseł Barlicki, oświad- 
czając między innemi: + 

„Piłsudski druzgotał raz po raz prawa i 
wolność obywateli, lekceważył i łamał kon- 
stytucję, stałe godził w samodzielność i po- 
wagę Sejmu. Sanacja to bagno korupcji, na- 
dużyć, bezideowości i nieudolności. Dykta- 
tura Piłsudskiego i jego nieodpowiedzial- 
nych rządów musi być szybko i gruntownie 
zlikwidowana”. 

Następnie przemawiał Witos, wzywając 
do położenia kresu bezprawiu i anarchji we- 
wnętrznej. 

Przedstawiciel „Wyzwolenia*, Putek, wy- 

głosił najbardziej podburzające przemó 
nie, które zawierało następujące ustępy: 

„Rządy sanacyjne — to kult bezprawia i 
gwałtów. Czy zmiana jednych złodziei na 
drugich ma być sanacją? Lud oddano poi 
władzę głupiej i dokuczliwej biurokracji, a 

państwo zamieniono na teren okupacyjny: 
kto mocniejszy, ten łupi!*. 

Po wyczerpaniu listy mówców została je- 

   

    

  

ym ciągu akt oskarżenia zajmuie + 

   
dnogłośnie przy 
treści: 

Polska znajduje się od czterech łai pod 
władzą dyktatury faktycznej Piłsudskiego. 

Lud odsuni 
wu na politykę 

cie dyktatur: 

ła deklaracja następującej 

  

   

  

od jakiegokolwick 
Stwierdzamy: 1-0 unię 

jest koniecznym wuru mo 
iepodlegtošci i zapewnienia ca 

Rzplitej, 

2-0) Wałkę o usunięcie dyktąłury podej- 
mujemy ; razem i doprowadzimy aż 

wpł y= 

    
     

        
grani 

    

  

   

próbę teroru odpowiemy 
lędnym oporeni, odpowie     

      

my siłą i 

Dekla kończy się wez 
denta M ckiego do ustąpier 

Następnie odczytano rotę ślubowania, 
której zebrani ślubują, że nie spoczną w wal 
ce aż usunięta zostanie dyktatura. 

Poczem uformowano pochód w kierunku 
pomnika Mickiewicza, Tłum wznosił okrzy 
ki: Precz z dyktaturą! Precz ze złod 
prawa publicznego Precz z Piłsudskim i je- 
go manekinem Prezydentem. 

Uchwały „Centrolewu* zostały przez rząd 
ane jako rewołucyjne. 

\ i rządzące zapowiedziały, że winni 
będą pociągnięci do odpowiedzialności, co 

też podkreślił premjer Sławek w swojej de- 
klaracji w Sejmie. 

  aniem Prezy 
i.     

  

  

  

    

    

     
   

„Manewry Centrolewu*. 
11 arkuszy akt oskarżenia poświęca omó 

wieniu przygotowań zbrojnych „Centrołewu”, 
organizacji, wyszkołeniu i uzbrojeniu mili- 

cji. 

Sprawdzianem wyszkolenia bojowego sił 
zbrojnych „Centrolewu* były manewry mili- 
cji PPS. CKW. na pograniczu powiatów bę- 
dzińskiego i zawiercińskiego. 

Jest to bodaj naibardziej sensacyjny mo- 
ment aktu oskarżenia. 

Dnia 6 kwietnia 1930 r. w lasach pod 
Łośniem i Rokitnem poseł Dubois dokonał 
odprawy i przeglądu sił uzbrojonego oddzia 
łu milicji. Członkowie oddziału byli jednoli- 
cie umundurowani w ciemno-szare maciejów 
ki, niebieskie koszule i czerwone krawały. 

Kiedy dowiedział się o tem nadkomisarz 
Kozielewski, wyruszył naprzeciw oddziałowi 
z 40 policjantami. Poseł Dubois zapytany 
przez komisarza, co to wszystko znaczy, od- 
powiedział: 

„A co, nie wolno ćwiczyć się?*. 

Zamach na Pórzyckiego. 
Szczegółowo opowiada akt oskarżenia o 

pamiętnym zamachu na głównego świadka 
oskarżenia w poprzednich procesach — Wi- 
tolda Pórzyckiego. Ta nad wyraz tajemnicza 
sprawa przedsiawia się w świetle śledztwa 
w sposób następujący: 

Dnia 31 stycznia 1931 r. gdy Pórzycki 

        

wyszedł z Z. U. P. U. przy ul. Długiej, aby” 

  

udać się do Sądu, podeszło do niego dw: 
nieznanych mężczyzn, którzy podali się za 
wywiadowców Urzędu Śledczego i oświadczy 
li, že z polecenia Prokuratora maią go. are- 
sztować. Pórzycki nie stawiał oporu i szedł 
do oczekującej taksówki. Gdy auto było już 

w drodze, kazano oddać mu broń, ępnie 
nieznani mężczyźni wyjęli rewołwer, a jeden 
z nich odezwał się: „Milez, bo w łeb będzi: 
my walić*. Pórzycki zaczął błagać o daro- 
wanie mu życia, mówiąc, że ma żonę i dzie- 
ci. Kiedy auto prze żało przez łas, osobni 
cy kazali mu wysiąść. Jeden z nich macis- 
nął mu czapkę na oczy, jednocześnie Pó- 
rzycki poczuł przy skroni zimną łufę rewol- 
weru. Padł strzał. Pórzycki stracił przytom- 
ność. 

W parę godzin potem plutonowy Budrzyc 
znalazł w rowie rannego i zziębniętego Pó- 
rzyckiego. 

    

      

  

  

    

Wystąpienia zagraniczne 
i wewnętrzne. 

Jak zeznaje wiceminister Stamirowski, w 
grudniu 1929 r. w Berlinie poseł Ciołkosz 
wiadczył się na publicznem zebraniu za zrzó- 
czeniem się przez Polskę suwerenności na Po 
morzu. 

W okólniku PPS. CKW. — podaje akt c 
skarżenia — polecono dążyć do nawiązania 
kontaktu z Ukraińską Organizacją Socjali- 
styczną. у 

Czynne poparcie ze strony dywersantów 
ukraińskich istotnie w tym czasie nastąpiło 
albowiem od lipca 1930 roku — jak zeznaje 
wiceminister Stamirowski — rozpoczęła się 
fala masowych aktów sabotażu, podpaleń i 
i mordów na terenie Małopolski Wschodniej. 

Konkluzja aktu oskarżenia. 
„Na podstawie tych wszystkich danych, 

które zajmują 112 stronie aktu oskarżenia, 
posłowie: 

Herman Lieberman, I. 61, 
Norbert Barlieki, L. 50, 

    

Listy z wystawy kolonialnej 
w Paryżu. 

X. 

Przed pożarem. 
Ostatni pawiion. Fałszywy alarm. Komunistyczne ulotki. Cmentarz 

żywych. Królestwo przeciętności. Orgja zbytku. 

Jak wiadomo, jedno z arcydzieł 
wystawy — przepiękny pawilon ho- 

  
Pałac Przemysłu. 

lenderski — spłonął. Powszechnie 
znane są tylko skutki pożaru, ale jego 
przyczyny pozostają we mgle domy- 

słów. Wiadomości zebrane na miej- 
scu rzucają trochę światła na owe 
„krótkie spięcie, które miało spowo- 
dować katastrofę. Ściśle na godzinę 
przed wypadkiem — straż ogniowa 
została gwałtownie zaalarmowana i 
przybyła na wystawę z błyskawiczna 
szybkością, jedynie poto, by dowie- 
dzieć się, że się nic nie pali. Kiedy 
straż spokojnie odjechała — wybuchi 
pożar. 

Po otrzymaniu ponownego, iden- 
tycznego, wezwania — straż ociągała 
się z przybyciem, przekonana , że to 
znów fałszywy alarm. Przez ten czas 
właśnie spłonęła cała część holender - 
ska. 

Kto był autorem fałszywego alar- 
mu — niewiadomo. Wiadomo nato- 
miast, że kilkakrotnie gasło światło na 
wystawie, czemś nagle uszkodzone. 
Kiedy zapalało się — wszyscy tubyl- 
cy, sprowadzeni z kolonji, byli zaopa- 
trzeni w komunistyczne ulotki, nawo- 
łujące do zrzucenia jarzma. Jako 
kontragitację — Francuzi  rozlepiają 
po całym Paryżu olbrzymie afisze, 
przedstawiające grozę „czerwonego te- 
roru*, Widać na nim czerwonego dja 

bła, który wabi czarnego murzyna na 
zielone bezdroże.- „Przyjaciele z za 
morza” zerkają na te plakaty z uśmie 
szkiem dziwnie pobłażliwym. 

Ale wróćmy do wystawy, symbo 
lizującej zjednoczenie ludów, i, do jej 
spalonego pawilonu. Zdobiła go wspa 
niała fasada, której centrum odtwa- 
rzało majestyczne wrota świątyni z 
wyspy Bali. Nad gmachem, pokrytyru 
„Świętemi* rzeźbami, piętrzyły się da- 
chy na wysokość 50 metrów, przedsta 
wiając sposób krycia Świątyń na Su- 

     

LEN SK 1 

Stanisiaw Dukois, ł 30. 
Mieczysław Mastek, I. 38, 
Adam Pragier, I. 43, 

Adam Ciełkosz, L 29. 
Wineenty Witos, 1, 
Władysław Kiern 
Kazimierz Bagi 
Józeł Putek, L 3 

oskarżeni są 0 to, że w okresie czasu od 

1928 roku do 9 września 1930 roku po wza- 
jemrem porozumienia się i działająe Świa- 
domie wspólnie 

PRZYGOTOWALI ZAMACH 

którego ceiem hyło usunięcie przemocą 
członków sprawującego w Polsre władzę 

i zastąpienie ieh przez inne osoby, 
e bez miany zasadniczego ustroju 

państwowego, przyczem działalność ich po- 

  

  

  

     

    

        

   

na wywołaniu i podniesaniu w ma- 
sach nastrojów rewolucyjnych przez a) pod- 
burzanie de nienawiści przeciwko rządowi, 
do obalenia go przemecą, do nieposłuszeń- 
stwa władzy, eraz de niepłacenia podatków. 

Nadto przez b) dyskredytawanie, ośmie- 
szanie i wyszydzanie władz państwowych. 

Przyczem akcja ta prowadzona była w 
prasie, na kogresach, zgromadzeniach, wie- 
cach i zebraniach, oraz Szerzona w odez- 
wach i ulotkach. 

2) Na organizowaniu, szkoleniu i uzbra- 
janiu kadr rewolueyjnych i utworzeniu kie- 
rowniczej organizacji rewolucyjnej pod naz- 
wą „Centrolew*, która ułożyła plan objęcia 
przemocą władzy, zwołała kongres krakow- 
ski, opracowała rewolucyjne uchwały, przy- 
jęte na tym kongresie, wydała nakaz zmobi- 
lizowania mas i urządzenia zbrojnego 
„marszu na Warszawę* czego następstwem 
było krwawe wystąpienie w 22 miastach 
Polski dnia 14 września 1930 roku, lecz za- 
mierzonego zamachu nie dokonali z przy- 
czyn niezależnych od ich woli, wobee uda- 
remnienia ich akcji przez władze, 

KWALIFIKACJA PRAWA. 
Przestępstwa te przewidziane w art. 51 

101 cz. 1, w związku z artykułem 100 cz. 
MI K K.i na zasadzie art. 18 1 24 К. р. к— 
podlegają właściwości Sądu Okręgowego w 
Warszawie 

  

   

   

SANKCJE KARNE. 
Art. 51 mówi o współudziale. 
Art. 100 cz. I brzmi: „Winny zamachu 

na ustalony w drodze praw zasadniczych 
ustrój państwowy polski, jeżeli celem tego 
zamachu było usunięcie przemocą członków 
sprawującego rządu i zastąpienie ich przez 
inne osoby, wszakże bez zmiany zasadnicze- 
go ustroju państwowego w Polsee, ulegnie 
zamknięciu w ciężkiem więzieniu na czas 
od lat 10 do 15. 

Jednakże akt oskarżenia zarzuca podsą- 
dnym jedynie przygotowanie do zbrodni 
przewidzianej w art. 100 za eo według art. 
101 K. K. grozi kara do 10 lat ciężkiego 
więzienia. 

      Reperacje 

maszyn rolniczych 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
oraz motorów wszelk. rodzaju i trak- 
torów dokonywa Zakład Reperacyjny 

przy składzie maszyn 
Zygmunta Nagrodzkiego 

w Wiln 7025 

Inauguracja Oddziału Insty- 
tutu Bałtyckiego w Gdyni. 
We wtorek ubiegły w auli Szkoły 

Morskiej w Gdyni b. minister inż. Cze- 
sław Klarner wygłosił na  zapro- 
szenie Instytutu Bałtyckiego odczyt p. 
t „Śląsk a Pomorze, jako symbole nie 
zależności politycznej i gospodarczej 
Polski*. Odczyt ten był jednocześnie 
inauguracją oddziału Instytutu Bałty- 
ckiego w Gdyni, którego kierowni- 
kiem jest zasłużony działacz na polu 
morskich badań naukowych prof. dr. 
Józef Borowik. 

Na odczycie inauguracyjnym obe- 
cni byli: komisarz gen. R. P. w Gdań- 
sku min. Strassburger, komisarz rzą- 
du m. Gdyni Zabierzowski, dyr. dep. 
morskiego dr. Hilchen, wice-wojewo- 
da pomorski Syedlitz i inni. 

„W dalszym ciągu przewidziane są 
odczyty; woedn. 9 listopada prof. dzra 
K. Tymienieckiego ="Naaka przeszło 
ści dla polskiej polityki morskiej i dn. 
23 listopada prof. d-ra M. Malinow- 
skiego — „O światopogląd morski”, 

przed rozpoczęciem budowy, spędził 
pół roku w Oceanji na studjach dopeł- 
niających. 

Oczywiście, po doszczętnem spale- 
niu się gmachu, w który włożono tyle 
trudu, czasu i pieniędzy — niesposób 
było podjąć się jego identycznej rekon 
strukeyj tem bardziej, że zbliżała się je 

sień a z nią — zamknięcie wystawy. 
Jednak — na miejseu spalonego paw:- 
lonu powstał nowy i to — w niespeł- 
na dwa miesiące. Brak mu dziwnych 
rzeźb i dachów zawrotnie spiętrzo- 

  Pawilon Iiclenderski przed pożarem. 

matrze. Twórcą tego pięknego dzieia 
jest pan Moojen, świetny znawca In. 
dyj niderlandzkich, który w dodatku, 

nych, ale nie brak mu uroku indyjs 
kich budowli, mimo lekkiego piętna 
modernizacji. Dużo artystycznego wy 
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_ Centrolew przed sądem. 
Trzeci dzień precesu. 

W trzecim dniu procesu ( z którego ob- 
szerniejszego sprawezdania nie zamieściliś- 
my wczoraj z powodu uszkodzenia we Środę 
wieczorem połączenia telefonicznego z War- 
szawą) przewodniczący otworzył rozprawę o 
godz. 10-cj udzielając głosu osk. Pragierowi. 

WYJAŚNIENIA P. PRAGIERA. 

Wyjaśnienia esk. Pragiera utrzymane są 
w tonie spokojnym i rzeczowym. 
Naeogół oskarżony powtarza argumenty osk. 

Libermana | Barlickiego stwierdzając rów- 
nież, iż PPS nigdy nie próbowała obalić 
przemocą rząd. 

Jestem profesorem wyższej rezelni mó- 
wi oskarżony— niech mi Urząd Prekurator- 
ski nie zarzuca mówienia głupstw. 

Domyślam się skąd to wszystko dosta- 
ło się do aktu oskarżenia, Oto mamy za du- 
że źle płatnej policji. 

Źle opłacony a przeto niefachowy konfi- 
dent nie potrafi dobrze powtórzyć co vsły- 
szał! Nie wiem właściwie a co jestem oskar- 
żony. Nie byłem delegatem na kogresie Cen- 
trolewn, nie organizowałem go. 

Pytałem się w Brześciu sedziego Deman- 
ta, o co jestem oskarżeny. Powiedział mi, 
Że chodzi o rezełucję kongresu krakowskie- 
go. Prosiłem, aby mi ją pokazał. 

Nie miał oryginału tylko streszczenie na- 
desłane przez Ministerstwo Spraw Wewnę- 
trznych. 

Stwierdziłem wówczas, że to streszczenie 
jest sfałszowane, że sens jest spaczony. 

I potwierdzam to dzisiaj. Dechodzę do 
wniosku, że areszt brzeski nie był aresztem 
zapobiegawczym, przewidzianym przez pro- 
cedurę karną. Był celem samym w sobie. 

PRZEMÓWIENIE OSKARŻONEGO 
GIOŁKOSZA. 

Przemówienie posła Ciołkosza, przypo- 
minało raczej przemówienie wiecowe lub 
sejmowe, aniżeli wyjaśnienie oskarżonego 
Parokrotnie mówi on „Wysoki Sejmie* przez 
zapomnienie. 

Zaczyna od pekojowych metod socjali- 
zmu, omawia dziejową misję PPS, przystę- 
puje do charakterystyki poszezególnych ga- 
binetów rządów pomajowych. Karty są 
wciąż inne w ręku grającego, ale talja jest 
ta sama, wciąż powtarzają się te same fi- 
gury. 

Po omówieniu kongresu krakowskiego i 

  

  

    

wywodach, wolne €: 
rządu przechodzi С! 
eskarżenia. 

Gdzież była rewolucja? Rewolucja za po- 
zwoleniem władz i zapowiedziana afiszami? 

My tu siedzimy nieza przygotowanie re- 
wolucji, a za ceś innego! Tu nie siedzą re- 
woluejoniści. ałe jedynie i wyłącznie wię- 
źniowie brzesey. 

  

nie wolno ośinieszać 
kosz do analizy aktu 

    

Może staniemy kiedyś przed sądem hi- 
storji za to, żeśmy nie przygotowywali re- 
wolucji! W każdym razie nie było przyge- 
towań do zamachn i podburzania. Akt es- 
karżenia pełen jest sprzeczności i przekrę- 
cen, 

W tem miejsen prok. Rauze oponuje 
eiwko zwroiem oskarżonego obrażaj 
prokuraturę, Przewodniezący upomina © 
kosza. Ponieważ po penownem zabraniu gło- 
su oskarżony, mówiąc o działalności PPS 
sa terenie międzynarodowym, przechodzi do 
sprawy brzeskiej, a na ponowne upomnie- 
nie przewodniezącego mowę swą kontynu- 
uje w tym samym duehu przewodniezący 
odbiera mu głos. 

WYJAŚNIENIA WINCENTEGO 
WITOSA. 

wyjaśnienia 

   

    

  Zkolei skiada 
Wincenty Witos. 

Mówi spokojnie, dobitnie, po chłopsku. 
— Nie kędę powtarzał tu rzeczy, które 

poruszali moi wspćłoskarżeni; należę do 
innego obozu mam inną ideologję, inną war- 
stwę reprezentuję. 

Kiedy obejmowałem rządy w Polsce, by- 
ła ona bez wojska, bez kolei, bez pieniędzy, 
bez praw. Wszystko się tworzyło, I powstała 
konstytucja, a konstytueja to jest kanon, 
to jest ewangelja ludu, od której nie wołne 
odstępewać bez fatalnych następstw. 

Lud ma prawo do wołności, do sejmu i 
do przestrzegania konstytucji. 

Rząd muszą tworzyć wyborcy przez swe- 
ich pesłów... Ale przyszedł przewrót majo- 
wy i wszystko się przekręciło. Ja stałem 
na innym biegunie, przewrót we mnie też 
uderzył!, 

Wkońcu doszedłem do wniosku, że ko- 
rzyści są zbyt małe w stosunku do szkód 
jakie mogą powstać w przyszłości! 

1 doszedłem do przekonania, że trzeba 
dążyć do zniesienia tego stanu. Nie na złość 

p. Piłsudskiemu, ale dla dobra Polski. 

oskarżony 

    

    

  

Czwarty dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

WYJAŚNIENIA OSK. BAGIŃSKIEGO. 
W czwartym dniu rozprawy pierwszy 

składał wyjaśnienia b. poseł Bagiński. 
Początek długiego przemówienia poświę- 

€ił on działalności niepodległościowej w 0- 
kresie przed wojną, dalej opisał prace kon- 
stytucyjne sejmu, w którym brał udział, 
wreszcie przeszedł do omówienia aktu о- 
skarżenia. Zarzuty, które w swem zeznaniu 
złożył naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
Min. Spraw Wewnętrznych p. Kawecki, są 
jakoby nieprawdziwe. W czasie gdy miał 
rzekomo wygłaszać podburzające zdania na 
wiecach, znajdował się już w Brześciu. Sę- 
dzia śledczy p. Demant zatrzymał p. Bagiń- 
skiego w Brześciu na podstawie pisma, któ- 
re glosi, že mógł wpłynąć on na objektyw- 
ność świadków. „Papierek ten — ciągnie p. 
Bagiūski — moglem tylko chwilowo oglą- 
dać, bo kwestja posiadania papierka przy 
soebie była przestępstwem prowadzącem do 
tego, że... W tem miejscu osk. Mastek rzu- 
ca jakiś okrzyk o Brześciu Przewodniczący 
oświadcza, że nie będzie tolerować tego na- 
dal. Bagiński po chwili mówi dalej: „Pa- 
pierek to potrzeba ludzi kulturalnych. Kor 
fanty za to, że nie miał papierka..* (tu 
następuje ustęp, który stał się przedmiotem 
ostrej uwagi przewodniczącego). 

Wkońcu p. Bagiński wyłuszcza przy- 
czyny, dła których przestał być Piłsudczy- 
kiem, wspomina o zorganizowaniu Zjazdu 
Legjonistów razem z p. Arciszewskim i Thu- 
guttem w sierpniu ub. roku, dlaczego zło- 
żył krzyż Virtuti Militari, a wreszcie woła, 
że postawiono mu zarzut, iż jest złodziejem. 

Nigdy przeciwko niemu w ciągu 12 lat 
działalności politycznej nie wytoczono żad- 
nego procesu i tylko jedna jedyna sprawa 
dotyczyła zajścia z redaktorem „Gazety Po- 
rannej 2 grosze*, Wówczas poseł na Sejm 
p. Sadzewiez znieważył Marszałka Piłsud- 
skiego. Bagiński razem z pos. Poniatowskim 
udali się do „Gazety Porannej* i tam spo- 
liczkowali p Sadzewieza. 

USUNIĘCIE Z SALI OSK. MASTKA. . 
WNIOSEK OBRONY. 

Gdy następnie p Bagiński podniesionym 
głosem zaczyna mówić o swem aresztowa- 
nie | uwięzienia przewodniczący odbiera mu 
głos. W tej chwili osk. Mastek zrywa si 
ławy i krzyczy. Przewodniczący każe 
opuścić sałę, co Mastek uezynił. Po tym i 
cydeneje przewodniczący zarządza prze 
Po przerwie adwokat Gralińsk: obrońca Ba- 
gińskiego oświadcza, że to co oskarżony 
mówił o areszeie prewencyjnym w Brześ- 

    

    

siłku włożono w odbudowę wnętrza. 
Oprócz bardzo przejrzystych wykre- 
sów i statystyk — widzimy tam złoco- 
ne boazerje, piękną, złocistą panora- 
mę wysp Jawajskich, do której wiodą 
dwa rzędy wielkich, złotych posągów 
Buddy, wreszcie — wierną kopję spa- 
lonego pawilońu i model trędowiska. 
Robi ono dziwne wrażenie: zielony 
trawnik, kwietny klomb, wokół małe, 
sehludne domki, a nad wszystkiem — 
wielki spokój, wielka cisza i — wielka 
codziennoś Tak, jakby to była naj- 
przeciętniejsza siedziba ludzi zdro- 
wych, a nie przesmutny cmentarz ży- 
wych. 2 

    

Pawilon Holenderski ležy na ubo- 
czu, irwa w arystokratycznem odoso- 
bnieniu. Zda się, że przedstawicieie 
innych kolonij odsunęfi się odeń z o- 
bawy przed zbyt silną konkurencją. 
Nie pawiłon więc, a „Pałace Sztuki” 
leży wpobliżu Niderlandów. Jest to 
spory, szary gmach, do którego wcho- 
dzi się przez najjaskrawsze patio, ja- 
kie tylko można sobie wyobrazić. Za- 
lega je mnóstwo grubych, jasnoczer- 
wonych kolumn i sporo złoto-żółtych 
ornamentacyj. Przeciętnie, patio to bu 
dzi zachwyt. Może ono jest i ładne. 
Na mnie jednak zrobiło wrażenie cze- 
goś ociekającego krwią i odartego ze 
skóry. Wewnątrz gromadzą się wszy 
stkie dzieła, które obrały sobie świat 
kolonjalny za temat. Są to fotograf je, 
ryciny, rzeźby, a przedewszystkiem—- 
akwarele j olejne obrazy. Trudno o 
większą przewagę treści nad formą: 
szło o przedstawienie kolonij, są one 
przedstawione, ale jak! Żaden z tych 

   
  

  

ciu nie jest demonstracją, a skargą na nie- 
odpowiednie traktowanie, wobee czego wno- 
Si o merytoryczne rozpatrzenie tej sprawy 
i odwołuje się od decyzji przewodniezącege 
do decyzji całego kompletu sądzącego. Wnio- 
sek ten popiera adw. Szumański. Adwokat 
Landau zgłasza gotowość w imienia całej 
ławy obrończej przygotowania w ciągu pół 
godziny wniosku o powołanie świadków dla 
stwierdzenia tego, co działo się w areszcie 
preweneyjnym. 

REPLIKA PROK. GRABOWSKIEGO. 

Prokurator Grabowski sprzeciwia się 
'wnioskowi: obrony wychodząc z założenia, 
że każdy z oskarżonych mógł swobodnie w 
ciągu roku od chwili opuszczenia Brześcia 
złożyć zameldowanie właściwym władzom e 
tem co miało rzekomo mieć miejsce w Brze- 
ściu. „Jeżeli dotychezas tego nie zrobione, 
jeżeli wybrano tę salę dla tego celu, to 
mamy prawo powiedzieć, że jest to demon- 
stracja, a jeżeli obrona popiera to stano- 
wisko oskarżonych to tem samem bierze 
udział w demonstracji*, Po prok. Grabow- 
skim przemawiali jeszcze adw. adw, Beren- 
son, Szurlej i Sterling popierając wniosek 
obrony. 

SĄD ODRZUCA WNIOSEK OBRONY. 
Przewodniczący zarządza przerwę i kom- 

plet sądzący udaje się na naradę. 
Po dłuższej naradzie Trybunał ogłasza 

uchwałę odrzucając wniosek obrony. W me- 
tywach przewodniezący podaje, że sprawa 
traktowania więźniów w Brześciu nie ma 
żadnego znaczenia dla sprawy objętej ak- 
tem oskarżenia. 

PRZEMÓWIENIA OSK. OSK. PUTKA 
i SAWICKIEGO. 

Następnie złożyli wyjaśnienia dwaj osta- 
tni z oskarżonych: Putek i Sawieki. 

Putek stwierdza, że akt oskarżenia prze- 
ciwko niemu nie starano się nawet uzasad- 
nić. Oskarżony zarzuea urzędowi prokura- 
torskiemu, że znalazł sę na ławie oskarżo- 
nych bez śledztwa sądowego, a nawet nie 
doręczono mu żadnego postanowiena o wdro 
żeniu śledztwa. Proces ten uważa za akt po- 
lityczny. 

Poseł Sawicki nie wie & ego powodu 
akt oskarżenia mówi _s nim jako о jednym 
z przywódców Centrolewu, w którym: mie 
brał żŻadacgo udziału. 

W. końcu dzisiejszego posiedzenia prze- 
wodniczący Hermanowski oświadcza, że u- 
chyla zarządzenie usunięcia z sali osk. Ma- 
stka od jutra. 

Jutro dalszy ciąg rozprawy. 

    

obrazów nie zasługuje na wyróżnienie 
— istne królestwo przeciętności. 

, Naprzeciw „Pałacu Sztuki* wzno- 
si się „Pałac Nowości”. Zdobi go wie- 
ża, zakończona kolorowym posągiem, 

przedstawiającym kobietą, / która 
dźwiga żaglowiec. Kobieta oznacza 
Francję, a żaglowiec symbolizuje łącz 
nik kolonji z metropolją. Wnętrze 
„Pałacu Nowości”, to istna orgja zby- 
tku. Czego tu niema! Wspaniałe me- 
ble, dywany, tkaniny, futra, modele 
z największych domów mód, drobia- 
zgi garderoby kobiecej, podobne de 
klejnotów, kłejnoty, podobne do skar- 
bów, odurzające perfumy i tak dalej. 
i tak dalej. Słowem: wszystkie gałę- 
zie luksusowego przemysłu. 

Niemniej od eksponatów — zasłu- 
gują tu na wyróżnienie niektóre wnę- 
trza: marmury we wszystkich odcie- 
niach, perliste kaskady wody, spływa- 
jącej po ścianach, stylizowane ryby 
ze rżniętego szkła, załamujące świat- 
ło w tęczowych blaskach — istna baj 
ka o zbytku, który coraz szybciej ucis 
ka w świat bajek. Wielkiemi kroka- 
mi zbliżają się czasy, w których ekce 
sy luksusu można będzie podziwiać 
już tylko w muzeach. Może wówczas 
będzie mniej perfum dla niektórych, 
ale zato więcej mydła dla wszystkich, 
mniej jedwabi, ale więcej wełny. 
mniej marmurowych kominków, ale 
więcej napalonych pieców. Mijają cza 
sy, kiedy bogactwo jednych leżało na 
nędzy drugich, jak olbrzymia, krwa- 
wa pieczęć. 

Marja Milkiewiczowa. 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. Zasedkow 
Szczegóły pożaru w Hajnówce. 

Pastwą płomieni padły 3 tartaki, 5 domów mieszkalnych 
oraz więlka ilość materjałów drzewnych. Straty sięgają 

miljona złetych. 

   We wezor ym numevze „Kuūr- 
Zera Wilenskiego“ donosilišmy o gro- 
źnym pożarze w Hz wee. Obecnie 
dowiadujemy się następujących szeze- 
sółów: 

Po wybuchu groźnego pożaru na 
miejsce szałejącego żywiołu natych- 

uiast przy 
łowieży, 
gostoku i innycit 

  

   

  

   

  

    

  

    
    

scowości, M ratunkowej 
brały ró» iai oddziały woj- 
skowe straż pożarna. 

  

ja ratwakowa utrudniona rozmia- 
rami r sia przez 18 godzin. 

О zezył 2200 metrów drze- 
'owego, 100 metrów drzewa 

go oraz wielkie ilości mater- 
jałów budowlanych. Pozatem pastwą 
piomieni padły 3 budynki tartaczne i 
inne zabudowania gospodarskie, bę: 

  

    

   

    

Uące własnością Państwowych Zakła 
tów Drzewnych. Ogień przerzucił się 
również na miasteczko, gdzie pastwą 
płomieni padło 5 domów mieszkal- 
nych. 

Ogółne straty według prowizory- 
cznych obliczeń sięgają miljona zło- 
tych. Na miejsce u nałychmiast 
przybyli przedstawiciełe władz śŚled- 
czych, którzy wdrożyli energiczne do- 
chodzenie, celem ustalenia powodów 
pożaru. Zachodzi przypuszczenie, że 
ma się tu do czynienia z podpaleniem 
W ciągu ubiegłego dnia poiieja prze- 
słuchała kilka osób. W dniu dzisiej 
szym oczekiwane jest przybycie dy- 
rektora Departameniu Ministerstwa 
Relnietwa- 

Podczas akcji ratunkowej 4 stra- 
żaków doznało poważnych poparzeń. 

(C). 

    

      

  

W ataku szału podnaliła całą wieś. 
9 budynków padło pastwą płomieni. 

Mieszkańcy wsi Tarczuny gminy świę- 
ciańskiej znajdują pod wrażeniem mi- 
nionego niebezpieczeństwa zagłady całej wsi 
czego omal nie spowodował szslcny czyn 
stałej mieszkanki tej wsi Agaty Ganatow- 
skiej, zdradzającej od pewnego czasu ozna- 
ki ciężkiej choroby umysłowej. 

Ubiegłej nocy Ganatowska w ataku furji 

Masowa ucieczka 
W ostatnich dniach na pograniczu pol- 

sko-sowieckiem zanetowano ponowną ina- 
sową ucieczkę włościan z terenu Rosji so- 
<wieckiej do Polski. 

Na poszczególnych odcinkach granieznych 

  

   

podpaliła wieś z kilku stron, poczem po- 
chwyciwszy pochodnię zaczęła biegać po wsi 
usiłując zarzucić ogień na słomiane strze- 
chy domów. Soltysowi wsi wraz z kilku 
wlošcianami po wielkich wysiłkach udało 
się unieszkodliwić warjałtkę i zw 308 | 
Pastwą płomieni padło 9 budynków. S 
są znaczne, lecz narazie nie obliczone. 

wiošcian z Rosji. 
wejewództwa wileńskiego i nowogródzkiego 
zbiegło na teren Polski 47 włościan i 11 ko- 
biet. Uciekinierami zaopiekowały się władze 
administracyjne i wojskowe. 

   

Spaliło się 5 gospodarstw. 
Wezorajszej nocy wybuchł peżar we wsi 

"Tarczówka, gminy jodzkiej. Ogień zniszczył 
<oszezętnie 5 gospodarstw wraz z ż 

fi martwym inwentarzem. Straty sięg 

  

   

Smorgonie. 
Pomnik kultury gospodarczej. 
W tak ciężkich czasach, jakie obecnie 

przeżywamy, rzadko się słyszy o inwesty- 
<jach, pociągających za sobą większe wydat- 
ki. Żyjemy dniem dzisiejszym, bowiem nie 
stać nas na to, by wkładać większe kapita- 
dy w mało rentujące się nieruchomości. Go- 
rzej, niż gdzieindziej, dzieje się na wynisz- 
«zonych doszczętnie wojną światową t. zw. 

  

  

nad 50 tysięcy złotych. Przyczyna pożaru 
narazie nieustalona. Polieja prowadzi do- 
chodzenie. (C). 

pełen zapału p. Wysocki Witold. Z wybit- 
nymi przywódcami idei oszczędności i pod 
ich kierownictwem rozwija się pomyślnie 
Kasa Stefczyka do tej chwili. Jak wielką 

pracę położyli pp. dr. Jasiewicz i Wysocki 
świadczą niżej przytoczone cyfry. Kasa Stef- 
czyka zostaje założona w kwielniu 1925 r. 
Przy założeniu członków zaledwie kilkuna- 
stu, w końcu roku 1925 członków 182, w 
1926 r. — 290, w 1927 r. — 852, w 1928 r. 
— 1012, w 1929 r. — 1049, w 1930 r. — 
1021 (zmniejsza się z powodu przymusowego 

     

    

Nowowybudowany gmach Kasy S efczyka w Smorgoniach 

Kresach. Blizny strasznej zawieruchy wojen- 
nej po t1-tu łatach twórczej pracy prawie 
Że wszędzie zostały zagojone. Niestety są 

jeszcze takie miejscowości, które długo z 
łych ran się niewygojź Oddawna znany 
gród od swej słynnej „akademji niedźwie- 
dziej” — Smorgonie może najwięcej ucier- 
piał w wojnie światowej. 

      

Przed wojną olbrzymie, tuż nad uroczą” 

  

Wilją położone miasto, o 80 tysiącach miesz 

kańców, o 100 olbrzymich fabrykach skór, 
-5-ciu gorzelniach, centrum handlu, jednem 
słowem „„Manehester Wileńszczyzny* przez 

zawieruchę wojenną zostaje zrównany z zie- 
mią. Przez cztery lata, stojący front niszczy 
nietylko olbrzymie budowle, wypędza ludzi, 
ale zabija życie zupełnie. Po wycofaniu się 
wojsk zostają zgliszcza i niebo. 

ycie zapoczątkowuje jedna rodzina, któ- 
ra wraca z tułaczki i zamieszkuje w betono- 
wych okopach.Poczem wraca druga, dziesią- 
1a i znów zaczyna się mrówcza | odbu- 
«diówywania własnych gniazd. Po gli- 

„iane chatki, rosną jak grzyby małe kurne 
<chałupki. Życie swoje robi. Ponad glinian- 
kami i chałupkami wzrastają murowane mo- 
mentalne gmachy. Tworzy się magistrat, po- 
wstaje kościół, szkoła powszechna, szpital, 
szkoła Średnia Handlowa, tworzą 
organizacje — życie wre w pełni. W 
rozwoju miasta mieszkańcy odczuwa 
instytucji kredytowej, która wprost 
«howo powstaje, 

a terenie miasta znajdują się ludzie do- 
woli, chętni do pracy społecznej, i z ich 

inicjatywy zosłaje założona K. Stefczyka. 
Na czoło inicjatorów wysuwa się p. dr. Emi- 
Ijan Jasiewic,z który zos » prezesem Ra- 
«dy Nadzorczej. Prezesem Zarządu zostaje 

  

      

    

    

    brak 
odru- 

     

    
    

   

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 

wypisania członków do gminnych Kas Stef- 
czyka) i w r. 1931 (1 września) globalna cy- 
Ёга 1223 członków. Kapitały: udzielonych po 
życzek zł. 136.572 gr. 90, udziały członków 
zł. 66.238 gr. 94, fundusz własny Kasy zł. 
8.159 gr 39, udział własny w centralnej Ka- 
sie zł, 6.718 gr. 26, inwentarz ruchomy zł. 
2.982 gr. 26 wkłady prywatne zł. 37.650. 
Kapitał .zarobiony przez Kasę w ciągu 6-ciu 
lat wynosi zi; 17.860 gr. 25. Mało tego ruch- 
liwy Zarząd i Rada Nadzorcza, dla pewnego 
ulokowania kapitałów, przystępuje do budo- 
wy domu, który z jednej strony byłby lo- 
katą kapitalu, z drugiej strony stałby się 
widocznym pomnikiem kultury gospodarczej 
który wyrasta ze zrozumianej idei oszczędza 
nia. Zakupuje się pozostałe po wojnie ruiny 
i plac za sumę zł.14.603 gr. 50 i z tego za 
sumę zł. 38.071 gr 70 przerabia się w prze- 
śliczny monumentalny gmach, w którym 
znajdują schronienie: szkoła powszechna 
(część), magistrat, kooperatywa i właściciel- 
ka — Kasa Stefczyka. Twórcza praca Zarzą- 
du i Rady Nadzorczej które to władze po- 
zostają bez zmiany od założenia do dnia 
1. IX. 1981 r. znajduje należyte zrozumienie 
w _ społeczeństwie. 

Jak już niektóre dzienniki wileńskie ро- 
dały w dniu 31-go sierpnia odbyło się wyś- 
więcenie tego trwałego pomnika w Smorgo- 
niach. Okazała jego budowa przypomina 
całemu społeczeństwu miasta Smargoń i 0- 
kolie, że tylko mrówczą pracą i oszczędnoś- 
cią będziemy mogli się wylizać ze strasz- 

у ran gospodarczych, jakie nam pozo- 
iła wojna. Oby w Polsce było więcej 

lnych i energicznych I dobrych go- 
, jak Zarząd i Rada Nadzorcza Ka- 

yka w Smorgoniach. J. N. 

   

   

      

    

     

"Oddział Nowogzódzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94, 
  

Mino Miejski: 
w 

Kowogrėdku 

„Poskromienie Eirciarki“ | 
W rolach głównych: Cłara Bow i Fridrich Morsch. 

Następny program: „Po zachodzie słońca". 
  

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   Ponad Śnieg podług 

Żeromskiego     
  
Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

  

    

KU RJ ER 

Nowogródzk. 
Komisja Spisowa w Nowogródku. 

Zotała już ustalona lista członków Komi- 

sji Spisowej na powiat nowogródzki. W 
skład tej Komisji wcodzą następujący pano- 

a J. Hryniewski, jako przewodni- 
członkowie Wacław Wierniewiez 
omon, Ryszard Buzuk, Stanisław 

Stanisław Chruściel, Ludwik 
Ławr Klejewski proboszcz praw., 

   

    

+ We icz, Dawid Zyskind, Sta- 
 Kleniew Włodzimierz Sokół, Ale-    

  

ksander Józefo z,  Następujący panowie 
mianowani zostali jednocześnie naczelnymi 
komisarzami spisowymi w*swoich gminach: 
Antoni Per: w Cyrynie, Feliks Mos. 
ski w Dworcu, Antoni Dulęba w Koreli- 
czach, Stefan ewicz w Kuszelewie, Lud- 
wik Witkiewicz w Lubczy, Tadeusz Sucho- 
rzewski w Niehniewiczach, Leonard Rogow- 
ski w Poczapowie, Mikołaj Sciepurzyński w 
Rajcy, Adam Lubieniecki w Wsielubiu, Jan 
Michalak w Zdzięciole, Aleksander Makow- 
ski w Zdzięciole, Aleksander Bekier w Ho- 
rodecznie, pani Marja Grabowska w Szczor- 
sach. 

Na miasto Nowogródek naczelnym komi- 
sarzem wym mianowany został p. Wa- 
cław Wierniewicz. Ik. 

O podwy. 

  

      
   

      

  

   
szenie cen chleba. 

my się, że piekarze m. Nowo- 

szenie cen chle- 
to tem, że ziarno 

    

  

   

Dowiaduje! 

    

  

jest obecnie już droższe. 
Pretekst zdaniem naszem, nie jest 

uzasadnio , zboże na poprzednim tar 
gu podrożało zaledwie o kilka groszy na 
100 kg. Ik. 

  
   

Wysława rolnieza. 
W dniu 22 października odbyła się w lo- 

kalu str; pożarnej w Nowogródku wys 
wa rolnicza będąca zakończeniem kor 
prac rolniczych Kół Młodzieży W 
pow. nowogródzkiego. W konkursie wzięło 
udział kilkana: zespołów. Wysławę otwo- 
rzył p. starosta Hryniewski, Wynik konkur. 
sów okazał się zadawalający. V żniono 
po 2 osoby z każdego zespołu i r o sze- 
reg nagród. Zainteresowanie się konkursami 
i wystawą było bardzo duże tak wśród u- 
częstników, jak również i rolników zwie- 
dzających wystawę, których było przeszło 
50 osób. 

Podobna wystawa odbyła się w dniu 23 
b. m. w Stołpcach. Jednak liczba zespołów 
i uczestników, jak również i konkursowych 
działów rolniczych była w Stołpcach znacz- 
nie większa, niż w Nowogródku. Również i 
urządzenie wystawy było bardziej okazałe, 
gdyż gosposie nie szczędziły swej pomysło- 

ści kwiatów i kilimów. To też Komisja 
Konkursowa z p. starostą Slołpeckim na cze- 
le zdobyła się na szereg bardzo cennych na- 
gród. Ik, 

Dzień Oszczędności 
w Nowogródku. 

W sobotę dnia 31 b. m. odbędzie się w 
Nowogródku Dzień Oszczędności, organizo- 
wany przez czynniki społeczne i Komunalną 
Kasę Oszczędności powiatu nowogródzkiego. 

O godz. 15-ej odbędzie się w związku z 
tem w sali Miejskiej Akademja, podczas 
której wręczone zostaną nagrody młodzieży 
za wytrwałe składanie oszczędności. Z poś- 
ród harcerzy nowogródzkich, odznaczonych 
zostanie pięciu chłonpców z 3 ciej Drużyny 
Harcerzy im. Marszałka Piłsudskiego. | R. 

Ofiary na Fundusz Stypendjalny 
im. Tadeusza Hołówki. 

Ofiary na powyższy fundusz wpływają 
nieustannie. Sekretarjat Woj. BBWR w No- 
wogródku wysłał onegdaj do Warszawy do 
Komitetu zbiórki na Fundusz Stypendjalny 
im. Tadeusza Hołówki zł. 441 gr.90. f 

Pozatem wpłynęło w dalszym ciągu z eg- 
zemplarzy autorskich p. Romualda Kowalca 
z książki p. t.. „Jack London* zł. 37, które 
przekazano studentowi U. S. B Huleckiemu, 
jako ratę stypendjalną Sekr. woj. R. 

       

       kiej, 
  

        

   
   
   

  

        

   

  

Migawki nowogródzkie. 

Mam dar zastanawiania się 

głęboko nad głupiemi rzeczami. Zapewne są 
to objawy pewnej warjacji, która nawiasem 
mówiąc prędzej czy później mnie nie minie. 
Otóż wielce miły nasz gród posiada niem- 
niej miłą ulicę Sienieżycką, która łączy się 
zaułkiem Ogrodowym z ulicą Marszałka Pił- 
sudskiego. Bardzo miły jest ten zaułek Og- 
rodowy, może dlatego, że jest tam na samym 
końcu bursa żeńska, a może, że przy nim 
znajduje się łaźnia miejska. Zaraz właśnie 
za tą bursą zaułek skręca pod kątem pros- 
tym w kierunku ulicy Sienieżyckiej do któ- 
rej od owego miejsca jest zaledwie kilka me 
trów. Jedna jest tylko rzecz ciekawa, mia- 
nowicie „že te kilka metrów nie posiadają 
bruku ani oświetlenia, chociaż cały zaułek 

J wygląda zupełnie „correct“. 
Kiedy o zmroku znalazłem się po kolana 

w miłem bajorku, przez które nawet wóz 
nie przejedzie, natężyłem myśl, aby odgad- 
nąć tajne arkana budowy naszych ulic. Nie 
sądzę, aby zabrakło Magistratowi pieniędzy 
na te kilka metrów, które od dwóch lat eze- 
kają na bruk bezskutecznie. 

Może chodzi o powiększenie frekwencji 
miejskiej łaźni, do której umorusani goście 
będą zmuszeni powracać? 

A może to błotko ma utrudniać dostęp 
do bursy nieproszonym gościom? Nie wiem. 
W każdym razie, rzecz bardzo ciekawa... 

Lida. 
Z Powiatowej Komisji Spisowej 
W. ubiegłą sobotę odbyło się w sali sta- 

rostwa lidzkiego pod przewodnictwem za- 
stępcy starosty p Dziadowicza posiedzenie 
Powiatowej Komisji Spisowej na  którem 
omawiano aktualne zagadnienia związane 
z powszechnym spisem ludności jaki się od- 
będzie w dniu 9 grudnia, współpracę społe- 
czeństwa oraz sprawę zamianowania komi- 
sarzy spisowych, Komisja zamianowała na 
poszczególne gminy głównych komisarzy spi- 

wrodzony 

  aż An hurs 

    

Bielica — sekretarz gminy p. Bancćwicz 
Paweł, Bie — właściciel majątku 
Nowe Rakliszki p. Houwalt Witold, 
Dokudowo — wójt gminy p. Szeptunowski 
Apolinary, Ejszyszki wójt gminy p. Jani- 
kowski Witold, Iwje — wójt gminy Rut- 
kowski Ignacy, Lida gmina — sekr, gminy 
p. Abrożej, Lida miasto p. Macewicz Mi- 
chał, Lipniszki — sekretarz gminy p. Ser- 
giej Adolf, Raduń — sekretarz gminy p. 
Oręziak Władysław, Sobotniki — wójt gmi- 
ny p. Wojnicki Stanisław, Tarnowo—sekre- 
tarz gminy p. Harasimowicz M., Wawiórka— 
kier. szkoły p. Derkowski, Werenów — wł. 
majątku p. Bułharowski Bolesław, Zabłoć— 
kier szkoły Krzysztofowicz, Żyrmuny—kier. 
szkoły p. Szurpicki Robert. 

Starsi i okręgowi komisarze spisowi zo- 
staną zamianowani w pierwszych dniach li- 
stopada. ч 

Na temże posiedzeniu omówiono wobec 
ks. dziekana Bojaruńca prezesa Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, inspektora szko- 
Inego p. St. Rogowskiego i innych udział 
duchowieństwa i nauczycielstwa w akcji 
spisowej. (b.). 

  

  

    

WIEDENSKI 

Wezoraj o godzinie li-ej min. 30 prze- 
chodnie uł. Objazdowej zaalarmowani zo- 
stali odgłosem strzału rewolwerowego ' na 
górze Boufałłowej. Na ogłos strzału niezwło- 
cznie nadbiegło kilku przechodniów, którzy 
na szezycie góry natrafili na wijącą się w 
agonji młodą dziex ę obficie broczącą 

krwią. W kurczowo ściśniętej dłoni denatki 
tkwił 7-mio strzałowy rewolwer. Wobec te- 
go, że samobójezyni wykazywała jeszcze 
słabe oznaki życia zaałarmowano pogotowie 
ratunkowe. Niestety, o żadnym ratunku nie 
mogło być mowy, bowiem przybyły lekarz 
pogotowia ratunkowego skonstatował zgon. 
Przybyła na miejsce wypadku polieja, za- 
bezpieczyła zwłoki do decyzji władz sądowo- 
śledczych. 

Przy samebójeczyni żadnych  dokumen- 
tów narazie nie znałeziono, jedynie w toku 
przeprowadzonego dochodzenia usłałono, że 
jest to 23-chletnia słuchaczka kursów ma- 
turalnych imienia Piotra Skargi Tamara Pe- 
likanówna. Samobójezyni pochodzi z jskie- 

    

e samobójstwo na górze 
Boufałłowej. | 

goś majątku z okolie Turmont i mieszkała 
w Wilnie przy rodzinie swego wuja p. Wi- 
łejki przy ulicy Wileńskiej Nr. 12. Jakie po- 
wody skłoniły młodą dziewczynę do tak 
tragicznego kroku — pozostaje narazie ta- 
jemnieą. 

Okoliczności poprzedzające samebójstwo 
przedstawiają się następująco: 

W. godzinach porannych  Pelikanówna 
odrabiała lekcje w swojem mieszkaniu wraz 
z jedną z koleżanek. Jak opowiada kole- 
żanka była ona bardzo podniecona i ner- 
wowa. W pewnej chwili porzuciła książkę 
i nie nie mówiące wybiegła na ulicę. Dopie- 

ro po upływie kilku godzin bliscy Pelika- 
nówny dowiedzieli się o jej tragicznej śmier- 
ci. 

W godzinach wieczorowych zwłoki tra- 
gieznie zmarłej przewiezieno do instytuiu 
medycyny sądowej celem dokonania sekcji 
zwłok. Dalsze dochodzenie prowadzi 3 ko- 
misarjat policji. (©) 

Zlikwidowanie w Wiinie groźnej 
szajki złodziejskiej. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* done: my już o tem, że wy- 
dział śledczy m. Wilna wpadł na trep zach- 
wałej i dobrze zorganizowanej bandy zło- 
dziejskiej, która w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy dekonała na terenie miasta szere- 
gu znacznych kradzieży z włamaniem. U- 

jawnienie tej szajki nastręczyło policji wiel- 
kie trudności ze względu na dobrą jej or- 

ganizację oraz rzdko spotykaną u złodziei 
kenspiraeję. 

Trzon bandy złodziejskiej składał się z 
4 osobników, którzy ubierali się z wyszu- 
kaną elegancją, wohee czego trudno było 
przypuścić, iż ei elegancey panowie trudnią 
się kradzieżami mieszkaniowemi i skiepo- 
wemi. Podczas rewizji w mieszkaniu zło- 

dziei ujawniono cały arsenał najróżnorod- 
niejszych narzędzi złodziejskich służących 
do włamań, do rozpruwania kasetek i kas 
ogniotrwałych,  pozatem zneleziono broń 
palną oraz większą ilość naboi. 

W związku z likwidacją tej bandy prze- 

Ujęcie agentów 
Uwagę organów bezpieczeństwa zwróciły 

częste od pewnego czasu przyjazdy „kurje- 
rów* komunistycznych z prowineji do Wil- 
na, Wskutek tego zarządzona została obser- 
wacja, zwłaszcza na stacji kolejowej i na 
końcowych przystankach zamiejscowych au- 
tobusów. W rezultacie policja wileńska za- 
trzymała w ciągu dnia wezorajszego wielkie 
transporty bibuiy komunistycznej wraz z 
przewożącemi je osobami. Ogółem skoniis- 
kowano kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy 
najnowszych wydawnietw komunistycznych, 

      

Dziś: Edmunda. 

Jutro: Lucyli. | 
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Spostrzeżenia Zakładu Moteerelegji U. 8. B. 
w Wiinie z dnia 29 X — 1931 roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

  

  

Temperatura średnia + С. 

5 najwyższa: 4- |” C. 

najniższa: — 1° С 

Opad w milimetrach: 6,7 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

Tendencja baromua spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

    

KOŚCIELNA. 
— Procesja na ementarz Antokolski. W 

dniu Wszystkich Świętych dnia 1 listopada, 
r. b, o godz. 6-ej wieczorem po nieszporach 
z kościoła Św. Piotra i Pawła na Antokolu 
wyruszy procesja na cmentarz parafjalny 
do kaplicy, gdzie będzie odprawione nabo- 
żeństwo żałobne. 

Dnia 2 listopada w dniu Zadusznym Ko- 
mitet Budowy Ogrodzenia Cmentarnego u- 
rządza na cmentarzu kwestę celem zebrania 

brakującej kwoty na dokończenie ogrodze- 
na. 

OSOBISTA 
— Prof. St. Władyezko po odbytej ku- 

racjiwznawia wszystkie swe czynności z dn. 
2 gą listopada. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Ustalenie cen zapałek. Z chwilą wpro- 

wadzenia wyższych cen na zapałki, utarł 
się zwyczaj, że niektórzy sprzedawcy ulicz- 
ni pobierali ceny wyższe od normalnych, a 
mianowicie miast 10 — 12 groszy. 

Naskutek skarg władze skarbowe wydały 
zarządzenie normujące cęny pudełka zapa- 
łek w handlu detalicznym w wysokości 10 
groszy. = 

Obecnie dowiadujemy się, że władze ad- 
ministracyjne, naskutek tego wydały rów- 
nież przypomnienie do organów bezpieczeń- 
stwa publicznego, o konieczności zwracania 
uwagi na handel zapałkami i pociągania 
winnych żądania i pobierania za zapałki 
cen wyższych, do surowej odpowiedzialno- 
ści. 

— Starosta Grodzki Wileński ukarał 
następujące osoby: 1) Taraszkiewkicza Jó- 
zefa, zam. we wsi Michaliszki, gm. mejsza- 
golskiej za niestawienie się bez uzasad- 
nionej przyczyny w przeciągu 2-ch lat na 
komisję poborową aresztem bezwzględym 
na przeciąg dni 7-miu. 

  

2) Miadler Hinde, zam. w Smorgoniach przy: ® 
ul. Krewskiej Nr. 28, za wprowadzanie po 
raz piąty na terenie m. Wilna w obrót nie- 
stemplowąnegoą mięsa aresztem bezwzglę- 
dnym na przeciąg dni 5-ciu. 
3) Magija Łazarza, zam. w Smorgoniach 
przy ul. Wileńskiej, za wprowadzanie w 0- 

brót na terenie m. Wilna po raz czwarty 
mięsa niestemplowanego aresztem bezwzglę- 
dnym na przeciąg dni 3-ch. 
4) Wilkiewinczową Urszulę, . właścicielkę 
sklepu mięsnego w Wilnie przy uł. Kalwa- 
ryjskiej 8, za wprowadzanie po raz czwarty 
w obrót mięsa niestemplowanego aresztem 
bezwzględnym na przeciąg dni 3-ch. 

MIEJSKA. 
— Likwidacja pożyczki angielskiej na- 

trafia na ceraz większe trudności. W dniu 
wczorajszym powrócił z Warszawy radca 
prawny Magistratu mec. Kapłan, który łą- 
cznie z prezydentem miasta brał udział z 
ramienia samorządu wileńskiego w  nara- 
dach z przedstawicielami rządu w kwestji 
likwidacji pożyczki angielskiej. W związku 
z nasuwającemi się trudnościami w trybie 
prac likwidacyjnych, konferencja ta miała 

prewadzono w mieście szereg rewizyj i are- 
sztowań, Ogółem zatrzymano około 50 osób, 
które w ten lub inny sposób miały jakąś 
styczneść w występną działalność złodziei. 
Są wśród nieh paserzy, pośrednicy przy 
sprzedawaniu skradzionych rzeczy, złodzie- 

je mniejszego kalibru i t. p. Jednocześnie 
policja ujawniła większą ileść rzeczy po- 
chodzących nieraz z kradzieży popełnionych 
nawet przed kilku miesiącami. Wszystkie 
skradzione rzeczy przewieziono do wydziału 
śledczego gdzie mogą być odebrane przez 
prawych właścicieli, Banda ta między inne- 
mi okradła spółdzielnię „Społem*, zabiera- 
jąc stamtąd towary na ogólną sumę 3 i pół 
tysiąca złotych. 

Dochodzenie w tej sprawie nie zostało 
jeszcze calkowicie ukończone, możliwe są 
dalsze rewizje i areszty, wobee czego naz- 
wisk i bliższych szezegółów narazie podać 
nie możemy. 

ykrycie tej bandy jest wielką zasługą 
naszej policji śledczej. (CG). 

komunistycznych. 
przygotowanych specjalnie w związku z przy 

padającą na dzień 7 listopada 14-i4 rocz- 
nieą rewolucji październikowej. Na dworeu 
kolejowym w Wilnie aresztowano mężczyz- 
nę i kobietę w momencie czułych pożegnań 
przed odjazdem pociągu. Znaleziono przy 
nich 13 tys. egzemplarzy wydawnictw ko- 
munistycznych. Oboje bardzo zręcznie swem 
zachowaniem się i odgrywaną komedją 
pożegnania usiłowali zamaskować swe fun- 
keje „kurjerów* komunistycznych, co się 
się im jednak nie powiodło. 

  

  

  

na celu zaznajomienie rządu z przebiegiem 
i wynikiem dotychczasowych prac. W pier- 
wszym zaś rzędzie chodziło o uzgodnienie 
stanowiska w tej sprawie czynników rządo- 
wych i prezydjum Magistratu m, Wilna, 

W związku z powrotem mec. Kapłana 
wczoraj w godzinach południowych zwołane 
zostało nadzwyczajne posiedzenie  Magi- 
stratu, na którem delegat m. Wilna w ogól- 
nych zarysach złożył sprawozdanie z wyniku 
narad warszawskich. Ponieważ, jak się do- 
wiadujemy, w toku tych narad wyłoniło się 
szereg nowych niecierpiących zwłoki kwes- 
tyj, w tym samym dniu wieczorem zwołane 
zostało posiedzenie Komisji do likwidacji 
pożyczki angielskiej. 

— Administracja elektrowni zadrogo ko- 
sztuje. Urząd Wojewódzki zwrócił uwagę 
Magistratu m. Wilna na fakt, że wydatki 
na administrację elektrowni miejskiej są 
zbyt wygórowane bo pochłaniają 23,5 proc. 
globalnej sumy wydatków tego przedsiębior- 
stwa. W związku z tem p. wojewoda po- 
lecił niezwłoczne zbadanie tej sprawy, ce- 
lem ustalenia co jest przyczyną tak wygóro- 
wanych kosztów administracji. O wyniku 
tych badań Magistrat ma niezwłocznie po- 
wiadomić wojewodę. 

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademickie Koło Muzyczne. W nie- 

dzielę dnia 1-go listopada o godz. 2-ej p. p. 
odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji 
mandolinistów w Ognisku Akad. (ul. Wielka 
24). 
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SPRAWY SZKOLNE. 

— 13-ta rocznica niepodległości państwa, 
w szkołach. Na dzień 11 listopada przypada 
13-sta rocznica niepodległości Polski. W dn. 
tym szkoły będą nieczynne, uczniowie zaś 
wezmą udział w uroczystych nabożeństwach 
i odczytach. 

WOJSKOWA. 
— Rejestracja rocznika 1911-go. Referat 

wojskowy Magistratu m. Wilna przeprowa- 
dza obecnie powtórną rejestrację mężczyzn 
urodzonych w roku 19ii-ym. Rejestracja 
daje nadspodziewanie dobre wyniki. Mimo 
że ostateczny termin rejestracji upływa z 
dniem 30 listopada, już do chwiłi obecnej 
zarejestrowało się zgórą 70 proc. kontygen- 
su tego rocznika. 

GOSPODARCZA. 
— Dni rolnicze. Wileńskie Towarzystwo 

Organizacyj i Kółek Rolniczych w dniu 3 i 
4-go listopada b. r. organizuje szereg że- 
brań rolniczych, mających na celu w pier- 
wszym rzędzie skierowanie pracy naszych 
gospodarstw na tory dostosowane do zła- 
godzenia skutków przeżywanego kryzysu w 
rolnictwie. Zebrania odbędą się według na- 
stępującej kolejności: 3-go listopada o godz. 
12-ej Rada Wydziału Organizacji Gospo- 
darstw, Sierakowskiego 4; o godz. 17-ej 
Rada Wydziału Ekonomicznego, Zawalna9; 
4-go listopada o godz. 10ej Rada Wileńskie- 
go Twa Organizacyj i Kółek Rolniczych, 
Sierakwoskiego 4; o godz. 17-ej Rada Wy- 
działu Hodowlanego, Zawalna 9, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt o Afryee. Przed paru miesiąca- 

mi powrócił z Centralnej Afryki p. W. Tań- 
ski jeden z dyrektorów poważnej belgij- 
skiej firmy pizemysłowo-handlowej w Af- 
ryce. 

W: czasie swojej kilkuletniej pracy miał 
możność dokładnie poznajomić 'się z Cen- 
tralną Afryką oraz poznać jej zapotrzebo- 
wania i możliwe tereny pracy. 

Pan Tański zgodził się wygłosić odczyt 
na temat „Możliwości i nakazy chwili dla 
polskiej ekspansji handlowej i przemysło- 
wej w Afryce Środkowej'. 

Pomimo zainteresowania, które wzbu- 
dzają mało dostępne kraje Środkowej Afry- 
ki, zwiedzone osobiście przez prelegenta, 
odczyt powyższy może mieć pierwszorzędne 
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znaczenie w dobie obecnego kryzysu gospo- 
darczego. 

Prelegent szczegółowo omówi możliwości 
skierowania nadmiaru naszych wykwalifi- 
kowanych sił roboczych i technicznych na 
nowe tereny prący, jak również poruszy 
kwestję nawiązania stosunków przemysło- 
wo-handlowych z odpowiedniemi  instytu- 
cjami w Afryce Środkowej. 

Odczyt zostanie wygłoszony we wtorek 
dnia listopada r. b. o godz. 19-ej w sz 
Stowar nia Techników Polskich w 
nie (ul. Wileńska 33). 

Wstęp wolny i bezpłatny. 
— LXIII Zebranie Klubu Włóczęgów 

Senjorów. W piątek, dnia 30 października 
r. b. o godz. 19.30 (punktualnie), w lokału 
przy uliey Przejazd 12 (Antokol) odbędzie 
się LXIII Zebranie Klubu. Na porządku 
dziennym referat Dr. Seweryna Wysłoucha 
p. L. „Ruch Białoruski w Poisce w latach 
1926 — 1928%. Stawiennictwo członków Klu- 
bu obowiązkowe. St i wprowadzeni przez 
członków Klubu goś miłe widziani. 

KOMUNIKATY. 
— Konsulat łotewski w: Wilnie komani- 

kuje, że dnia 31 października Konsulat bę- 
dzie nieczynny z powodu święta Reformacji. 

— Wojewódzki Komitet do Spraw Bez- 
robocia w Wilnie podaje do wiadomości: 
Biuro Komitetu zostało przeniesione do gma 
chu Województwa — płac Magdaleny 2, 
pok. Nr. 23. Biuro jest czynne od godz. 8 
do 15 Szef biura przyjmuje osobiście co- 
dziennie od 8 do 10 rano z 

— Wojewódzki Komitet do Spraw Bezro- 
bocia w Wilnie pilnie potrzebuje 4 wagi 
dziesiętne towarowe. Komitet zwraca się do 
ogółu z prośbą o wypożyczenie wzgłędnie o 
wydzierżawienie. Zwracać się należy do se- 
kcji pomocy — ul. Zawalna 1, tel. 12-28. 

— Zarząd Bratniej Pomecy przy gimn. 
im. ks. P, Skargi w Wilnie niniejszem ko- 
munikuje iż Zabawa taneczna została prze- 
niesiona z dnia 31 b. m. na dzień 10 listopa- 
da, a to z powodu tragicznej śmierci człon= 
kini zarządu. 

  

    
  

     

          

   

ZABAWY, 
— Staraniem Patronatu Więziennego od- 

będzie się w sobotę dnia 31 b. m. DANCING 
TOWARZYSKI w cukierni Czerwonego Sztra= 
lla. Całkowity dochód przeznacza się na za 
kup dożywiania i ciepłej odzieży dla rodzin 
więźniów. 

Początek o godz. 11 wiecz. Wstęp 2 zł, 
dla młodzieży 1 zł. 

— Tewarzyska sobótka. Celem 
nie bliższych stosunków  koleż 
członkami Organizacyj wchodzących w skład 
Federacji, Zarząd Koła Wiłeńskiego OZPR 
urządza w dniu 31. X 1931 roku o godz. 
20-ej towarzyską sobótkę taneczną. Wstęp za 
legitymacjami członkowskiemi 5 0gr. goście 
wprowadzeni będą mile widziani. 

TEATR | MUZYKA 
— Koncert Cecylji Hansen. Dziś w piątek 

dnia 30 b. m. nieodwołalnie po raz ostatni 
koncert znakomitej skrzypaczki o wszech- 
światowej sławie Cecylji Hansen, która w 
zwycięskim pochodzie podbiła niezrównaną 
swą grą serca wilnan. Również prasa wileń- 
ska przyjęła bardzo ciepło jej koncert, pod- 
kreślając w wykonaniu przez nią trudnych 
utworów, duże techniczne wyrobienie, wni- 
kliwość interpretacji, wielkie  uzdolnienie 
odtwórcze, ton głęboki i pełny. Ponadto jest 
ona niedoścignioną w wykonywaniu utwo- 
rów melodyjnych i efektownych. 

— W sobotę dnia 31-go b. m. przemiła 
i przekomiczna komedja w 3-ch atkach 
„Aurelciu nie rób tego* T. Łopalewskiego, w 
której pole do popisu znaleźli m. in. pp. 
Dunin-Rychłowska, Ir. Ładosiówna, E. Gliń- 
ski. Reżyserja H. Zelwerowiczówny. 

— Dziady-Widma w Teatrze Miejskim 
Lutnia. Tradycyjnym zwyczajem w niedzie- 
lę dnia 1-go listopada r. b. o godz. 4 i 6-ej 
pp. (dwukrotnie) ukaże się na scenie teatru 
Lutnia wspaniałe misterjum ludowe St. Mo- 
niuszki do słów Adama Mickiewicza, w no- 
wej scenicznej oprawie pomysłu prof. A- 
dama Ludwiga, pod kierunkiem muzycz- 
nym kapelmistrza Władysława  Szczepań- 
skiego. W niezwykłem tem widowisku bio- 
rą udział najwybitniejsi tut, artyści opery 
i dramatu oraz znany i ceniony z występów 
lat ubiegłych wil. chór akedemicki USB i 
zespół tut. orkiestry symfonicznej i teatral- 
nej. 

Bilety wcześniej do nabycia w kasie tef 
atru Lutnia. Ceny miejsce zniżone. 

— Teatr Miejski na Pohulance. W pią- 
tek dnia 30-go bm. arcydzieło Żeromskiego 
„Róża, koncertowo grana przez wszystkich 
wykonawców z p. M. Wyrzykowskim, M. 
Szpakiewiczową, C. Szurszewską, H. Kamiń- 
ską na czele. Reżyserja Dyr. M. Szpakiewi- 
cza. Dekoracje W Makojniką 

BABIE 
PIĄTEK, dnia 30 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor 
Muzyka lekka i taneczna (płyty). 15.2. 

Audycja dla nauczycieli muzyki w szkołac 
ogólno-kształcących. 16.05: Program dzien- 
ny. 16.10: Utwór skrzypcowy (płyty). 16.20: 
Odczyt. 16.40: Koncert życzeń (pły 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Co to jest sztu- 
ka?* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: 

    

     
  

   

    

E 

  

    

   

   „O aklorach i branży aktorskiej“ — felį. 
19.05: „Polakom na Kowieńszczyźnie”. 19.20: 
Kom. LOPP. 19.30:: Program na sobotę i 
rozm. 19.45: Pras. dzien. radjowy. 20.00: 
Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert sym- 
foniczny z Filharm. 22. 40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

SOBOTA, dnia 31 października 

11.58: Sygnał czasu. 12.10. Kom. mete- 
orologiczny. 12.15: Poranek z okazji dnia 
oszczędności 15.45: Program dzienny 15.50: 
Koncert dla młodźieży (płytyt) 16.20:Radjo- 
kronika. 16.40: Muzyka z płyt. 17.05: Kom. 
17.10: „Entuzjaści i krytycy Ameryki współ- 
czesnej* — odczyt. 17.35: Koncert. 18.05: 
Słuchowisko dla młodzieży. 18.30: Koncert 
dla młodzieży. 18.50: Komunikat Wileńskie- 
go Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych. 19.00: Tygodnik litewski. 19.20 
Kwadrans akademicki. 19.35: Program na 
niedzielę i rozmaitości. 19.45: Prasowy dzie 
nnik radjowy. 20.00: „Na widnokręgu”. 
20.15: Koncert. 21.55: „Zamek“ niešwieski“ 
— felj. 22.10: Koncert chopinowski. 22.40: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

  

Głełda warszawska z dnia 29.X. b. r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 
Dolary › . . « . ‚ . 8,851/, —8,881/,—8,.841/, 
Bolgja . . . . . . . 12460—124,91—- 194,99 
Hoiandja . . . - 861,40— 352,30 — 360,50 
Londyn « . 34,75—34,84 — 34,68 Nowy York tabel . . . 8,917—8,737—8,897 
Pargżć > 4 - 35,10—35,19—35,01 
Praga 4-0. ..20,40—26,48—26,3" 
Szwajca'ja . . 178.90—174,33 — 173,47 
Włochy . . «.- « . -я 46,20 45,32—46.03 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestye,seryjna . . . 81,75 
6% dolarowa | * от |» 60,00 
7% Stabilizacyjna . 55,50 —56,50—55,83 
845 L. 2. B. G.K.! R.R. сс В. © R. . 94,00 
„F6 Same 794 4 „rzczeć” Ža BA 
7% L. Z. ziemskie dolarows —. . . 58,00 
4'/,% złamskie . . . . . -.. . . + 61,00 
$% warszawskie . . . . . . . 64,00 64,25 
8% Częstochowy . . « . « « « « . . 5606 
8% Kalisza . . «12 4* 444 «+. +1 BOLO 

  

GE



Z Rady Miejskiej. 
Wczoraj wieczorem, pe blisko miesięcznej 

przerwie, odbyło się posiedzenie Rady Miej- 
skiej. W miarę wyczerpywanego porządku 
dziennego zmniejszała się dyskretnie liczba 
radnych, co spowodowało wkońcu zamknię- 
cie posiedzenia naskutek stwierdzenia braku 
quorum na sali obrad. 

Na wstępie na wniosek przewodniczącego, 
wiceprezyderta Czyża uczczono przez po- 
wstanie pamięć zmarłego ostatnio zasłużonego 
pracownika na niwie samorządowej b. rad- 
nego ś. p. J. Godwoda. 

Następnie utartym zwyczajem zgłoszono 
kilka wniosków nagłych: Frankcja Bundu 
wystąpiła z żądaniem powołania w skład 
miejkiej Komisji spisowej przedstawicieli 
Związków Zawodowych i instytucyj nauko- 
wych mniejszości narodowych, zamieszkują- 
cych na terenie naszego miasta. W drugim 
wniosku nagłym radny Jakóbczyk apelował 
do Magistratu o ułożenie nowego chodnika 
na ul. Legjonowej. 

DOBROBYT] 
LOS 1-ej KLASY 

24-ej Loterji Państwowej 

  

zakupiony w kolekturze 

„LICHTLOS“ į п 
WILNO, WIELKA 44. 

Główna 
wygrana 

25 premij! — 25 premij! — 25 premiji 

Ogólna suma wygranych około 25 miljonów. 

Połowa losów wygrywa. 

1/4 zł. 10, 1/2 zł. 20, 
3/4 zł. 30, 4/4 zł. 40. 

Cena losów: 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy od- 
wrotną pocztą. Konto P. K. O. 81051. 

Zł. 1.000.000 (Miljon) 

Z następnego wniosku dowiedzieli się rad- 
ni o dwóch samotnie stojących na W. Pohu- 
lance słupach od niewiadomo jak dawna i 
do jakiego służących celu. Dowcipni wnio- 
skodawcy wezwali Magistrat do wmurowania 
tablicy informacyjnej. 

Wniasek ten oczywiście wywołał na sali 
ogólną wesołość i był jedynem odchyleniem 
od monotonji wczorajszych obrad. 

Przed przystąpieniem do porządku dzien- 
nego na wniosek pewnej grupy radnych Ra- 
da Miejska wyraziła oklaskami uznanie dy- 
rektorowi szkolnej pracowni przyrodniczej 
p. AL Dmochowskiemu za wydatną pracę, 
owocem której jest wspaniały rozwój tej in- 
stytucji. 

W swoim czasie Rada Miejska uchwaliła 
wprowadzenie w szkole dokształcającej Nr. 1 
równoległych oddziałów dla dzieci żydow- 
skich. Uchwała ta spotkała się z sprzeciwem 
kuratorjum szkolnego które nie zatwierdziło 
statutu i w związku z tem nie mogła być 

12971. I. Firma: 

łów spożywczych, galanteryjnych i 
istnieje od 1914 r. 

12972. I. Firma: 
gm. żodziskiejj pow. wilejskiego. 
Firma istnieje od 1928 r. 
nisław zam, tamże. 

12973. I. 
Zakretowa 
Firma ist 
zam. tamże. 

Firma: 

  

   e od 1931 r. Właściciel 

12974. 1. 
w Wilnie, ul. 

Firma: 

w Wilnie, ul. Nowogródzka 6/26. 

12975. I. Firma: „Kagan Sora* 
  

Tylko u Głowińskiego 

niane, kołdry watowe, pokrowce, 
šcieradla i t. p. 

7548   
dostać można płótna lniane surowe do ro- 
bót ręcznych, watelinę, watę, towary weł- 

prze- 

Uwaga — Wileńska 27. 

waryjska 36-a, Sklep mięsny. Firma 
W 

waryjska 36, 

W dniu 27.VIIH. 1931 
Firma: 

iwienickiej, pow. woł 

  

12976. I. 
mieniu, gm. 

ul, S ` 

ш Właścicielka — 

12978. I. Fi 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 26.VIil. 1931 r. 
„Lewitan  Basia** 

pliszcze, gm. tejże, pow. dziśnieńskiego. Sklep arty! 
tytoniwych. 

Właścicielka Lewitan Basia 

„Stanisław Błocki** 

Właściciel — Błocki Sta- 

KUR JE R 

wprowadzona w życie. Po krótkiej dyskusji 
jaka wywiązała się na tle stanowiska ku 
torjum, uchwalono przekazać rozwa 
sprawę do zaopinjowania komisji prawne 

Zkolei Magistrat wyjaśnił, że realizacja 
postulatów o rozszerzeniu akcji pomocy bez- 
robotnym napotyka na nieprzezwyciężone 
trudności z powodu fiaska, jakie poniosły 
dotychczasowe starania o kredyty. W toku 
dyskusji powzięto uchwałę wynalezienia kre- 
dytów na rozszerzenie akcji dożywiania dzie- 
ci w szkołach. 

Dłuższe debaty wywołało sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej z rewizji budowy bara- 
ków kolonji letniej w folwarku „Mełe Leo- 
niszki*. Okazało się, iż wskutek usterek przy 
budowie musiano przeprowadzić dodatkowy 
remont, który naraził miasto na nieproduk- 
cyjną stratę w wysokości zgórą 6.000 złotych. 

Przy tej sposobności postanowiono nadal te- 
go rodzaju roboty koncentrować wyłącznie w 
wydziale budowlanym Magistratu. 

Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji 
Finansowej utrzymano na rok 1932 w nor- 
mach dotychczasowych dodatek komunalny 
do państwowego podatku od przemysłu i 

   

  

  

12977. I. Firma: 
ibocz 49. 

  

. Firma: „Gopsztejn Hirsz* w Wilnie, ul, 1924 r. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Szklana 9. Sklep skór. Firma istnieje od 1931 r. pod firmą: „Roła — spółka z ograniczoną odpowie- 
Właściciel — Gopsztejn Hirsz zam. w Wilnie, ul. Za-  dzialnością”, istnieje nadal na mocy S aktu 
rzeczna 20. 

12979. I. Firma: 
pow. wile 
warów oraz 
1928 r. Wła 

    

we wsi Por- 
   

    

   
Fir- 

UL 12980. I. Firma: 

     
fańska 25. 

„Gita Abramowicz* w 

Piwiarnia. Firma istnieje od 
Abramowicz Gita 

„ata Kajol 

ętytuniow? ych. 

Jambro 

„Jołk Mowsza* w Wilnie, ul. Le- 

W_I TE NS K 1 

handlu. Również i dodatek komunalny do 
opłat państwowych od patentów na wyrób i 
sprzedaż trunków oraz przetworów wódcza- 
nych i spirytusowych nie uległ prawie zmia- 
nie, jedynie uwzględniono wyjątkowo ciężką 
sytuację materjalną włościcieli piwiarń (III 
kat.) zmniejszono im dodatek komunalny z 
dotychczasowych 200 proc. do 100. 

Wnioski nagłe nie zostały rozpatrzone z 
powodu dezercji niektórych rodnych i wyni- 
kłego stąd quorum. 

Komitet Dnia Oszczędności. 
W dniu 28.X. 1931 r. na posiedzeniu przed- 

stawicieli władz oraz instylucyj oszczędnoś 
ciowych i gospodarczych ukonstytuował się 
Komitet Dnia Oszczędności pod przewodnic- 
twem p. Józefa Korolea przewodniczącego 
Zarządu KKO. m. Wilna, wice-preze 
Żuchowicza, prezesa Dyrekcji Poczt i 
grafów i Bieri ego dyrektora P. K. O. 
Wilno w składzie: pp. ks. J.Ostreyko—przed- 
stawiciela Rz.-Kat. Kurji Bikupiej, ks. prot 
M. Tuczemskiego — przedstawiciela Konsy- 
storza Prawosławnego, ks. Pawła Dzilisa —- 

    

   
   

  

    
   

nicznych,    

  

    

  tamże. 
1366/V—7531 

zam. 

     
  

1367/V—7532 

   w Wosstomtt,                
e od 

am. tamże. 
1368/V1—7533 

Firn 
Chackiel 

     
mocnictwa 

  

     

  

= gjonowa 175. Pracownia konserwo ia odpadków  nięžne, 
Sklep garbarskich dla eksporiu. Firma istnieje od 1921 r. odbiór z kołei, 

r Właściciel —- Jołk Mowsza zam. w Wilnie, ul, W. ładunków,    1369/У1—7 

Oddzialy w 

  

i 72 i Mojžesz Goldberg przy ul. 
orab Sima Altmanowa. 
cona na mocy uchwały wspólników z dn. 4 

zeznanego przed 
w Suwałkach w 

arta na czas nieograniczony. 
szystkich wspólników 

nia w imieniu spółki, umo 

podpisują 
stemplem firmowym, 
kwitowania z odbioru 
dencję poleconą, pieni 

zaliczenia, 
żeglugi i 

przesyłek i towarów może dokonywać 

  

den ze wspólników. 

przedstawiciela  Konsystorza  Ewangelicko- 
Reformowanego w Wilnie, Witolda Cz, 

v.-prezydneta m. Wilna, Wacława Płużań- 
skiego =— przedstawiciela Wil. Kuratorjum 

  

Okr. Szkoln., M. Jakubowskiego — zast. dy- 
rektora P. K. O., Andrzeja Kurczyńskiego — 

Rewizyjnego Spółek Rol- 
ch, Edmunda Srokowskiego — przedsia- 
la Centr. Kasy Spółek Rolniczych i dr. 

    

   

M. Króla — przedstawiciela Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. W wyniku obrad posta- 

doroczn. 

  

nowiono: ucze! obchód międzyna- 
rodowego św ędności przez ob- 
chód w dniu 31 października 1931 r. w 
szem mieście. Celem osiągnięcia powyższego 
uchwalono z powodu bardzo krótkiego c 

! czego ograniczyć si 

          

     

    

kich wyznań z prośbą o propagowanie z am- 
bon idei oszczędnościowej, 

2) rozkleić plakaty o dniu oszczędnościo- 
wym na mieście, 

3) prosić prasę o zamieszczenie 
łów okolicznościowych dotyczących 
hasła oszczędności, 

artyku- 
Dnia i 

  

  

Augustowie i w Wilnie. Wspól- 
h: Dawid Perec pr ul. Kos- 

Rynkowi 
przekształ- 

  

      

Spółka rmowa 
    

    

    

Janem Kassakaj| 
dn. 28 lipca 1921 

  

łącznie. Wszelkie zobowiąza 
', weksle, indosy i pełno- 

pólnicy łącznie pod 
zwykłą korespondencję, po- 
dieniedzy i towarów, korespon- 
ną, wartościową, przekazy pie- 

przesyłki, towary, jak równie 
komór celnych wszelk 

  

dwaj w 

       
  

      

Kierownikiem oddziału w Wilnie 

  

Nr. 251 (2193) 

4) prosić nauczyciełstwo o zorganizowanie 
pogadanek w szkołach. a 

5) prosić o zorganizowanie odczytów dla 
wojska, 

6) przyozdobić lokale Instytucyj Oszczędn. 
chorągwiami narodowemi i plakatami, 

7) zwrócić do władz uniwersyteckien 
z prośbą o urządzenie odczytu w sali Śnia- 
deckich. 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panię Redaktorze! 

Bardzo uprzejmie proszę o łaskawe umie- 
szezenie w „Kurjerze Wileūskim“ tępują- 
cego oświadczenia: 

Wszystkim, którzy w czasie pobytu mego 
Lecznicy Św. Józefa okazali tyle serdecz- 

ne, zliwości i pamięci: Anizicjóm i 
instytucjom społecznym, korporacjom 
demickim, redakcjom pism or: 

poszczególnym osobom, zwłas $ агсу- 
biskupowi Teodozjuszowi, składam tą drogą 
moje najserdeczniejsze: „Bóg zapłać” 

tanisław Władyczko 
Profesor Uniwersytetu Wileńskiego- 

Wilno, 29. X. 31. 

EA 

  

    

  

    
w    

    

    

     

    

       

Wina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

Poleca Wytwórnia 7234 

Wł. Osmołowski 
Wiino — Kazimierzowski 9. 

Żądać wszędzie. Żądać wszędzie. 

  

Obwieszczenie. 

„Jurewicz Piotr“ 
Przedsiębiorstwo budowlano-techniczne. 

ścicielka — Kagan Sora zam. w Wilnie, ul. 

„Trygubowicz Fabjan“ 

1364/V1-—7526, 

w Wilnie, ul. 

— Jurewicz Piotr 
1362/У1—7527 

„Sklep obuwia Leji Abramson“ 
Rudnicka 6. Sklep obuwia. 

nieje od 1931 r. Właścicielka — Abramson Leja zam. 
Firma ist- 

1363/V1—7528 

w Wilnie, ul. Kai- 

istnieje od 1928 r 
Kal- 

1364/V1—7529 

r. 

w Ka- 
ńskiego. Skłep 

  

0 

spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1926 r. Wła- 

  

ściciel — Trygubowicz Fabjan zam. tamże. 
1365/VI—7530 

12981. I. Firma: „Norman Dawid* w Wilejce pow., 
uł. Piłsudskiego 32. Sklep towarów drobnych. Firma 
istnuieje od 1925 r. Właścicel — Norman Dawid zam. 
w Wilejce pow. ul. D. Ber lego. 1370/VT7.     

„Chanin Alta* 
  

12982. I. Firma: w Dziśnie, ul. Piż- 

sudskiego 29. Sklep skór prostego wyrobu i drobnyci 

  

istnieje od 1920 r. Właścici 
tamże. 1371/V—7536 

ów. Fira 
Chanin Alta zam. 
    

1. Firma: „Rola spółka firmowa oddział 
w Prowadzenie handlu maszynami, narzę 
dziami i materjałami rolniczemi, techncznemi i bu- 
dowlanemi jak również handlu nawozami sztucznemi 
i węglem, pośredniczenie w kupnie i sprzedaży pow. 
szych arykułów, prowadzenie warsztatów mechan 
nych, reperacyjnych i montażowych oraz fabryki bu- 
dowy maszyn rolniczych. Siedziba Centrali w Suwał- 
kach, ul. I Maja 42. Siedziba oddziału w Wilnie przy 
ul. Kolejowej 9. Przy oddziale w Wilnie biuro tech- 
niczne oraz składy różnych maszyn i artykułów tech- 

  

    

  

  

  

    

  

SKLEP FUTER 
I PRACOWNIĄ KUŚNIERSKA 

  

  

Porudomińskich 
  

   
DOKTÓR: MED. 

Hauryłkiewiczowa 
przyjmuje od godz. 11—12 

i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

racje kosmetyczne.     
  

  

    

jest wspólnik Dawid Perec, który działa na mocy 
pełnomocnictwa z dn. 12 maja 1931 r. Pomiędzy 
wspólnikiem Dawidem Perecem a Pauliną Jankielsohn 
w dn. 27 maja 1921 r, przed notarjuszem Kassakaj- 
lisem w Suwałkach zawarta została intercy którą 
została ustanowiona wyłączna własność posiadanego 

jątku i wspólność nabytego w czasie pożycia mał- 
skiego, przyczem Perec stwierdził, że od Pauliny 

Jankielsohn o! mał tytułem posagu gotówką 2000000 
mk. i wyprawy na 2000000 mk. i takowe sumy zabez; 
pieczył na całym swoim majątku teraźniejzym i przy- 
szłym. р 

    
    

  

   
     

    

W dniu 31.VIII. 1931 r. 
12984. I. Firma: „Bracia Berezowscy Apteka w Ost- 

nie apteki. Siedziba w m. Ost- 
iego. Wspólnicy Szołom Bere- 

ał ymstoku, ul. Kolejowa 8, Josel 
z Nowolipie 14 oraz 

zam, w Ostrynie, pow. iego: Mowsza B=- 
rezowski i Morduch Girsz Berezowski. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 24 czerwca 1931 r. 
na czas nieograniczony. Ogólne kierownictwo spółki 
należy do wszystkich wspólnków łącznie. Do prowa- 
dzenia interesu spółki na miejseu upowaźniony został 
do odwołania wspólnik Mowsza Berezowski. Wszelkie 
zobowiązania spółki, jak to weksłe czeki, umowy, oraz 
pełnomocnictwa w imieniu spółki winny być podpi- 
sywane przez dwóch wpólników łącznie pod stemplem 
firmowym, przyczem jednym z podpisujących ma być 
obowiązkowo wspólnik upoważniony do prowadzenia 

    

  

        

   

    

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 
Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3.go Maja 
Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dn. 12 listopada 1931 r, o godz. 10-ei rano w. Wile 
nie przy ul. Wielkiej Nr 58, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątkv ruchomego, należącego 
do Stanisława Zakrzewskiego, składającego się z to- 
warów kosmetycznych, oszacowanych na sumę 1171 zł. 
na zaspokojenie pretensji firmy „W Charytonowicz“ 
w sumie 10000 zł. z %% i kosztami. 
1321/V1 Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

iii popłakała się suka 
(jamnik) na obroży 

EO A0LEŃGH Nr 1722. W razie niezgło- 
i 

! ae 
i szenia się przez trzy dni, 

Н DRUKARNIA „| uważam za własność, ul. 
i i j | Ułańska I3—1, Iwanow A. 

INTROLIGATORNIA | 

ZNICZ 
Wilno, šu. dańska Nr. 1 

  

Chemiczna pralnia 
i farbiarnia „Ekonomja“,. 
Wokonanie solidne. Ceny 
umiarkowane — W, Ste- 

    

Telefon 3-40. fańska 12. 7386- 
Dzieła książkowe, m 
druki. skożężkisdłe ERZ ulicy Wileńskiej 10 

na ulicę Wiieńską 29 
przeprowadził się 

A. Rydiewski zaproszenia, afisze 

i 

1 
i 

| 
urzędów, bilety wi- 2 

į 

i wszelkiego rodza- i 

zytowe, prospekty, | 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

      

  

  
  

i Р ul. Wiie „1. int ółki iejscu, 378/V1—7538. 5 
zostały przeniesione Nie ieckiei 28 I piętro m.6 (ró5 Wielkiej) Nr 13 72 ńska 33, 3 interesu spółki na miejscu 1373/V1—7538. abat ženk zegarm 7547 

m - 
do nowego lokalu przy ul. į Telefon ten sam 12985. I. Firma: „Dwejra * w Wilnie, ul. Bo- o I SKŁAD FARB 

y Akuszerka rowa 14. Pensjonat dziecinny. Firma istnieje od ss r PUNKTUALNIE i JAN MAZURKIEWICZ 
° Wiašcicielkka — Dwejra Slep zam. w Wilnie, ul. Za- — TANIO — | | Dominikańska |', poleca: 

Vara LALNOTOWO walna 27—13, 1374/V—7539 SOLIDNIE į | emaljowe farby, lakiery, : * SEZ į ;| pokost, pasty i zaprawy 
' į KE God: 4-6 „Przygodv w obiokach“ a : 12086, 1. Firma: „Namiot Kiejla" w Wilnie, ul | “а do hodłóg. 7550 

| “ ZH Liedtk SEK od9do7wiecz. Zawalna 52 Sprzedaż drobnej galanterji. Firma ist Ž 
3 (ALA mo Godz. 6, 8 i „S oni a, Ss on i a, Szcz e Ś c i e me; rac głównej, 2 ZONE ” a nieje od 1950 r. Wlašcicielka — Namiot Kiejla zam. 1-2 pokoje EGZEMĘ leczy ra- 
4 с ga ь МАЕ РВОАСКАМ Małżeństwo za tysiąc lat. Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. w Wilnie, ul. Kwaszelna 21, 13751/VI—7540. z kuchnią poszukuję Bać Bozóał Aim 
atoorameka . 3 b : Ke zmia: gimnazj : atot- oczątek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. Akuszerka 12988. | FF a + Gułag B We. A RCA jum A.Khppla, Warszawa, 

uł. Zawalna 64. Sprzedaż jaj. Firma istnieje od 1930 r. Grochowska 87c. Żądać. 
Wilnie, ul. wapte kach. 7212 Kino „Hollywood“ | 

  

Niezrównany 
król ekranu 
Reżyser Aleksander Wołkow. 

w monumentalnym 

dźwiękowcu 

Film jednócześnie demonstruje się w dwóch kinac: Helios i Hollywood, 
Wkrótce korona polskiej czołowej twórczości filmów dźwięk. „10 z Pawiaka”. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Dźwiękowe Kin: 

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

"na Kolejowa 

QGNISKO 
T+hak dworaa Eclejsw,) 

premiera! 
erotyczny w 10 

Kino - Teatr Nowa kopjal 

LUX 
Miekiewicza II, t. 15-61 

EEK 

FMIP MACDONALD. 

Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

RANGO (Pieśń Dżungli) 
Atrakcje dźwiękowe. 

Dzłś | dni następnych wielka 
Potężny dramat 

aktach p. t. 
W rolach głównych: 
Ulubienica wszystkich 

Nowe wydaniel 

Najznakomitsze arcydzieło! 

Dramat miłości i zdrady p. t. 

Dziś! 
Wszechświatowy przebój dźwiękowy 

IWAN MOZŻUCHIN, czaru- 

jąca 

zi Murat 

Coś,czego się jeszcze nie widziało: Cud najnowszejtechniki! 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. dła młodzieży dczwolone. 
Na |-szy seans ceny zniżone. Pocz o g. 4, 6. 8 i 10.30, w dnie św. o g. 2. 
NASTĘPNY PROGRAM: Nieśmiertelna miłość. 

w płomieniu życia (Orient expres) 
il Dagowe“ 

Potzątek seansów o godz. 5. W niedziele i święta © godz. 4 po poł. 

VARIETE 
Tragedja zdradzanego kochanka! Kuszący czar grzechu! 

Poczętek seansów o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

  

37) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Antoni poszedł za nim. W hallu sta- 
nęli obaj, patrząc. Flood nie pochylał. 
się już nad staruszką, która leżała w 

fotelu, bezsilna, szara, pomarszczona, 

beznadziejna. Fłood stał na chwieją- 

cym się stole koło okna obok głów- 

nych drzwi, sięgał ręką do gzymsu, z 

którego zwieszała się wyblakła firan- 

ka i pytał przez ramię. 

— Tu? Czy tu? — potrząsnął luź- 

no wiszącą materją. 

Ravenscourt wyszedł na Środek 
hallu. Na odgłos jego kroków stara 
Dollboysowa drgnęła konwulsyjnie i 
na jej źwiędłej, w tej chwili poprostu 
małpiej twarzy, odmalowała się groza. 
Antoni podszedł bliżej. Kobieta skuliła 
się, zakryła twarz rękami i wrzasnę- 
ła nieludzkim głosem. 

Flood zeskoczył ze stołu, który 
przewrócił się z trzaskiem na kamien- 
ną posadzkę, dopadł starej i położył 
jej rękę na ramieniu. Uspokoiła się 
"momentalnie i chwyciła go za ubranie. 

   

    

Spojrzał na Antoniego i potrząsnął 
potarganą głową. Jedną ręką przy- 
gładził włosy, drugą dotknął pieszczot- 
liwie kościstych palców, czepiających 
się jego kurtki. 

lie da rady — mruknął. — Nie 
chce mnie puścić. Innych odpędza, 
Ciągle pyta o jakąś Alicję. I bredzi 
coś o firankach. Nie można się z nią 
dogadać. Ale możeby się uspokoiła, 
gdybyśmy zostali sami. Możeby ©- 
przytomniała. 

Revenscourt potarł się po brodzie 
i spojrzał na Antoniego, który rzekł 
kątem ust: 

— Reporter Flood — dobra siła— 
pomaga mi. Radziłbym go z nią z0- 
stawić. Nabrała do niego zaufania. 
Niech pan wyda polecenie, żeby tylko 
on ją badał i wtedy, kiedy sama uzna 
za stosowne. Każę mu zrobić wszyst- 
ko, co się da. Nie trzeba jej niepokoić, 
bo zwarjuje, a wtedy niczego się nie 
dowiemy. Co najwyżej sprowadzi nas 
z tropu. 

      

  

LIL DAGOWER c: 
Poeta ze wszystkich dźwiękowych i niemych filmów ostatnich sezonów całego świata. 

(Biały szatan). Według słynnego arcy- 

dzieła 

| Kino „Helios“ 
BETTY AMANN prze- 

Lwa Hr. Tołstoja. 

Film ten 

i B. Georą. 

z udziałem najgłośniejszych gwiazd ekranu 

Emii Jannings, Lia de Putti 
i Warwick Ward.   — Ceny miejsc od 40 gr. 

Ravenscourt skinął głową. 
— Jeżeli on tu zostanie... — rzekł 

z powątpiewaniem. 

› Antoni wyjął notes i ołówek. 
— Zostanie. Jest na robocie. 

— Napisał kilka zdań na kartce, 
wydartej z notesu, zwinął i rzucił. 

Flood chwycił ją wolną ręką. roz- 
winął i przeczytał: „D. został zamor- 
dowany. Ona może coś wiedzieć. Zo- 
stać z nią. Urzędowe pozwolenie, Wy- 
ciągnąć z niej, co się tylko da. Czy mo- 
żemy sobie wziąć pański samochód? 

Flood skinął głową ji spojrzał prze- 
lotnie w oczy Antoniego. W jego о- 
czach nie było zdziwienia. Uprawiał 
zawód który stępił jego wrażliwość na 
niespodzianki. 

Ravenscourt wykręcił się na pię- 
cie i wszedł zpowrotem w korytarz. 
Antoni usłyszał jego ostry, rozkazu- 
jący głos i służbisty, dudniący — Mur- 
cha. 

Antoni wziął ze stołu na środku 
hallu płaszez i czapkę i wyszedł na 
dwór. Mgła znikła bez śladu i nad sza 

    

rym światem świeciło jasne, żółte, 
chłodne słońce. Odetchnął głęboko 
orzeźwiającem, zimnem powietrzem. 

Od samochodu oderwał się Dyson 
i podszedł do Antoniego bocianiemi 

Rudnicka 2. Мга Brzedina 
przyjmuje od 9r. do 7w 
przeprowadziła się 

ul. Miekiswicza 46, m. 1. 

12989. I. 

  

   

Właścicielka — Gurewicz Basia, zam, w 

Firma: 
w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 5. Sklep obuwia. Firma 

istnieje od 1931 r. Właścicielka — R Roza, zam. 

1376/V—7541 

  

lep obuwia Rozy Komp.“ 

najęcia, 

MIESZKANIE 
3 pokoje z kuchnią 

ze wszelkiemi wygodami 
w ogrodzie tanio do wy- 

ul. Karpacka 5. 

  
  

Specjalne 

obiady jarskie 
Niemiecka 14 (front) 

  

    

+ Zdr. Nr 3093. w Oszmianie, ul. Żeligowskiego 57. 1377/V1.—7542 | Wiad.: Zamkowa 4, m. 5. 7549 

12990. I. Firma: „Zacharja Błumberg* w Wilnie, i = 
Akuszerka ul. iecka 19. Sklep ubrań. Firma istnieje od 1930 Do wynajęcia mieszkanie 

Śmiałowska Wi iel — Blumberg Zacharja, zam. w Wilnie, z 4 pokoi z kuchnią 
ul. Stefańska 9. 1378/У1— 7543 i elektrycznością 

umeblowany, słoneczny, przeprowadziła się 
na ul. Zamkową 3, m. 3, 

  

  

    

[W dniu 2.IX. 1931 r. 

   

   

          

   

    
     

  

Plac św. Piotra i Pawła 5/1 
u właściciela. 
  

ze światłem elektrycznem, 

  

   
  

     

tamże gabinet kosmetycz- 12991. 1. Firm „Giewojnowa Ji w Ku- z osobnem wejściem do 
ny „ausra zmarszczki, bro- rzeńcu, pow. wilejkiego. Sklep wódek. istnieje | Młoda : wynajęcia przy ul. Zacisze- 
Šai ST 1 034 od 1927 r. Właścicielka — Giewojnowa Jadwi za. panna poszukuje Nr. 4, m. 3 | piętro. 

r Zyd SD. tamże. 1379/V1—7544 takiezókolwick jakiegokolwie 

GTE . įą, Može bvė | TELELFEFLALILI" 
° 12992. I. lep bitych kur Bejli Todor“ za ęc a. wycho- 

! 7 ki obce w Wilnie, ul. 5, Sprzedaż bitych kur. | wawczynią dzieci, gospo- NOWOOTWORZONA 
e Firma istnieje 2 1931 r. RA łaścicielka — Todor Bejła, dynią, opiekunką osoby POLSKA niemiecki, francuski = Wini przy zamka. Krrpnizym 6-0. 1* | sło) NE | MLECZARNIA. 
wžoski (kėnwersacja). i Apaja о8 dm "Ki nrzy ai. Wielkiej 29 

Przygotowywanie 12993. I. Firmz haim tas“ w Br — Połeca: codz. świeże 
ze wszystkich przedmiot. pow. wilejskiego. Piwiaruia i zakąski. Kieme je 0: młoda, „dobze mleko. masł Ty. jaja 

do matury od 1929 r. Właściciel — Futerfas Chaim, zam, tamże. prezencji, poszukuje | mieko zsiadie, wędliny, 
i SA 1381/V1—7516 | posady kasjerki-buchal- | i inne S zakąski. 

sz rednich wogóle. terki rolnej lub zarządza- | NaPoje chłodzące oraz 
Lekcyj udzielają b. prof. 129994. I. „Abram Jaszuński* w Wilnie, ul. Sadowa | jącej dużym interesem. obiady domowe 
gimn. i studenci U. $. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia de Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

   
zam. tamże, 

wybadać Dollboysa i musimy szukać 
krokami. Oparty o przód maszyny 
stał Pike. 

— No i co? — zapytał kłótliwie 

Dyson. 
Antóni uśmiechnął się kątem ust. 
— Miałeś pan rację. To nie samo- 

bójstwo. 

Dyson potarł ręce bez rękawiczek 
i powstrzymując uśmiech, rzekł: 

— Zamordowali? Świetnie! Wie- 
działem, że to nie był felo de se. 

Podszedł Pike. 
— Pan Dyson powtórzył mi pań- 

skie polecenie i jestem. 
W tonie głosu brzmiało bezsłowne 

pytanie: 
— I teraz co robić? Czy jest co? 
Antoni odgadł jego myśl. 
— Będzie piekielna robota. —Spo- 

ważniał. — Oni tam gadali. Ja myś- 
lałem. Jaka jest teraz nasza sytuacja? 

  

Gdyby nie ograniczony czas, byłaby 
dużo lepsza. Śmierć Dollboyca  pó- 
twierdza nasze domysły. Wiemy te- 
raz, że on wiedział coś, albo wszystko 
i że nie był X-em. Jego śmierć jest na- 
stępstwem naszych dochodzeń. Jeżeli 
nie, to jesteśmy zgubieni, a zatem mu- 
si być. I możemy być prawie pewni, 
że morderca Dollboysa = X-owi. Jed- 
nak pomimo wszystko, nie poszliśmy 

   

Skup zawodowy materjałów leśnych celem od- 
ży zagranicą. 

  

Jaszuński, 
—7517 

Właściciel — Abram 
1382/VI   Praktyka 7-letnia w ma- 

jątkach, Wiadomość: Wil- 
no, Konduktorska 6. m. 1 

7379 

smaczne i zdrowe 
od 70 gr. 

EIEFEFEETEER   

  

dalej, lecz cofnęliśmy się. Nie możemy 
innych dróg prawdy. A czas nagli. 

Mówił z uśmiechem. Oczy jego pa- 
trzyły gdzieś w dal. Zapanowało mil- 
czenie. Dyson stukał obcasem w za- 
marzniętą ziemię. Pike zapytał z na- 

leganiem: 

— I co teraz zrobimy? 

— Wszystko, co się da i wszystko 
naraz — odparł Antoni. Opanował się 
i rzekł już spokojnie: — Zaraz po po- 
wrocie weźmie pan samochód Flooda 
— umie pan  prowadzič?... Tak?.. 
Dobrze! Otóż weźmie pan samochód 
Flooda i zrobi wywiad o niejakiego 
kapitana Lake'a. Co to za człowiek? 
Jak? Co i dla czego? Rozumie pan? 
Teraz Lake bawi w majątku pani Car- 
ter-Fawcett — łatwo się pan dowie, 
gdzie to jest. To jest ogólne zadanie. 

W szczególności zaś chciałbym się do- 
wiedzieć, co Lake robił po odjeździe 

od Brownlougha — czy odrazu po- 
szedł spać, czy, jeszcze gdzie wędro- 
wał? Rozumie pan? 

Pike skinął głową. Zaszła w nim 

metamorfoza. Twarz jego stała się jak 
by jeszcze dłuższa i ostrzejsza, dolna 

szczęka upodobniła się do dzioba ło- 

dzi, a oczy rozbłysły silnym blaskiem. 

— A ja co? — zapytał Dyson. 

  

    

  

  

— Więc jedziemy zpowrotem, pa- 
nie pułkow...? — zapytał Pike. 

— Zabieram ze sobą pułkownika 
Ravenscourta — odpowiedział Antoni. 
Wydaje instrukcje. Musimy zaczekać. 

— A ja co? — powtórzył Dyson. 

Antoni uśmiechnął się mimowoli. | 
Wyjął portfel, a z portfelu złożony ar- 

kusz. 

— Przygotowałem to wczoraj wie- 

czorem w łóżku. To hrabstwo roi się: 

od wojskowych, czynnych i rezerwi- 

stów. Tu jest spis ich ne azwisk i wszy- 

stkich danych, jakie zdołałem o nich 
zebrać. Potrzebne mi są opinje o nich. 

Pojedziesz pan do Londynu swoim mo 
tocyklem. pójdziesz do ministerjum 
wojny i zapytasz o generała Beaumon- 
ta. On to panu ułatwi. Mój przyjaciek 
Zadzwonię do niego i uprzedzę, że pan 

się zgłosi. I czy pan zdąży ze wszyst- 
kiem, czy nie, proszę być wieczoren: 
Pod Koniem i Ogarem. O którejkol- 
wiek godzinie, ale koniecznie. I niech 
pan do mnie zatelefonuje między pier- 
wszą, a drugą po południu. Może bę- 
dę musiał dać panu dodatkowe polece- 
nie. Zrozumiano? 

(D. ein) 

„Redaktor odpowiedzialny Władysław Menkiewiez. 

 


