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INSTYTUT EUROPY WSCHODNIEJ 
u progu 3-go roku istnienia. 

Za parę tygodni rozpoczyna nowy 

rok szkołny Wyższa Szkoła przy In- 

stytucie Naukowo-Badawczym Euro 

py Wschodniej. Jednocześnie wcho- 

dzi w normalny tryb i cała pozostała 

dziedzina działalności Instytutu, któ- 

ra zresztą i w okresie letnim nie była 

eałkiem zawieszoną. Prace poszcze” 

J 

gólnych referatów i przygotowywa- 

nie do druku wydawnictw trwalo czę- 

ściowo również podczas wakacyj. 

Pragnąc poinformować ogół o 

stanie tych prac oraz o programie 

działalności Instytutu na najbliższą 

przyszłość zwróciliśmy się do Dyrek- 

tora Instytutu p. Władysława Wiel- 

horskiego, który był łaskaw udzielić 

nam następujących informacyj: 

— Jak rozwijał się Instytut w ubie 

głym roku akademickim a szczególnie 

istniejąca przy nim Szkoła? 

— Instytut i Szkoła powstały jed- 

nocześnie w r. 1930; rok ubiegły był 

zaledwie drugim ich istnienia. Są to 

zatem początki... trudne początki. 

Szkoła ześrodkowała na sobie więk- 

szość wysiłków młodej instytucji 

jako wyższą 

której 

zadaniem szczególnem, poza wypeł- 

nieniem podstawowego programu 

szkół politycznych, jest uprawianie 

Założono ją bowiem, 

4 uczelnię nauk politycznych, 

wiedzy akademickiej, a więc bezstron 

nej i beznamiętnej oraz wszechstron- 

nej o Rosji współczesnej; dodatkowa 

też o państwach bałtyckich. 

— Jakie trudności najbardziej da- 

ły się we znaki przy Urzeczywistnieniu 

iego zadania? 

— Bardzo liczne. Przedewszyst- 

kiem szczupłość zasobów  finanso- 

  wych: ogólna bolączka doby bieżącej 

Środki instytucji naszej są bardziej 

niż skromne i trzeba było dużo wiary 

w konieczność jej istnienia i rozwoju, 

by rozpoczętą pracę pedagogiczną roz 

do koniecznego minimum. 

minimum w 

szerzyć 

Osiągnięcie zaś tego 

chyżem tempie stawało się koniecz- 

= nem. Wyższa Szkoła nauk politycz- 

nych musi bowiem odpowiedzieć wy 

maganiom, jakie się do tego pojęcia 

przywiązuje. Jest więc rzeczą aż nad- 

to zrozumiałą, że skupiła ona w so 

bie przeważną część wydatków mło- 

dej naszej instytucji. Tymczasem 

zumknięcie budżetu Szkoły za rok 

  

akad. ubiegły nie sięga pełnych 48 

tysięcy złotych. Oto środki, jakiemi 

rezporządzamy. 

Następnie trudność z fachowcami. 

Przedmioty podstawowe nauk poli- 

tycznych, dzięki istnieniu uniwersy- 

tetu w Wilnie, znalazły wystarczający 

  

zespół wykładowców z grona P. P. 

Profesorów i Docentów. 
Natomiast istną tragedję stanowi- 

ło zagadnienie zdobycia rzeczoznaw 

ców do wykładów monograficznych 

o Rosji naszej $oby. Brak ich uczu- 

в wać się daje nietylko w Wilnie, lecz 

i w całej Połsce. 

Będziemy szczęśliwi, gdy koniecz- 

ności naszej uczelni 

przyczynią się cośkolwiek do wypeł- 

dydaktyczne 

nienia powyższej luki we współczes 

nej nauce polskiej. : 

Instytut zaprosil do studjow aka- 

demickich nad organizają i žyciem 

dzisiejszej Rosji grono młodych uczo- 

nych mejscowych. Musiał sięgnąć po- 

zatem do Wnrszawy i dalej w poszu 

kiwaniu jednostek, które na terenie 

polskim zajmowały się już poważnie 

studjami nad Związkiem Republik 

Sowieckich. 

Należy przewidywać, że naskutek 

powyższych poczynań po paru latach 

wytworzy się w Wilnie grono znaw- 

ców stosunków politycznych, gospo” 

darczych i kulturalnych w ZSSR. 

Wreszcie trudności z materjałem 

naukowym. Istotne, wynikające z 
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rczmyślnego pomieszania na terenie 

ZSSR pracy naukowej i propagando- 

wej. Stawia to przed badaczem nie- 

znane gdzieindziej zagadnienia meto- 

dyki pracy i dyktuje nadzwyczajną 

ostrożność w użytkowaniu źródeł. 

Przygodne, wynikające z trudno- 

ści komunikacyjnych i przeszkód w 

swobodnem nabywaniu książek i wy- 

dawnictw sowieckich perjodycznych. 

Za ksiąžki przeznaczone do eksportu 

władze sowieckie wymagają opłaty 

według teoretycznego kursu rubla w 

złocie. W ten sposób książka sprze- 

dawana w Rosji za 1 zł. kosztuje poza 

jej granicami 12—13 złotych czyli 

około 1'/, dolara. 

— Otóż właśnie, chciałbym się do- 

wiedzieć, jak stoi sprawa z bibljoteką 

czy współdziałanie z 

Wróblewskich zostało 

Instytutu oraz 

Bibłjoteką im. 

uregulowane? 
— Zasadnicze porozumienie po- 

między obu instytucjami zostało ©- 

siągnięte w tej sprawie. Pozostała 

jeszcze strona formalna do zrobienia: 

nadanie kształtów prawnych naszej 

współpracy. 

Bibljoteka Inst. sensu strieto 

składać się ma z dzieł t. zw. „pod- 

ręcznych”, koniecznych do codziennej 

praey pedagogicznej wykładowców i 

studentów. Reszta wydawnictw na- 

bywanych przez: Instytut powiększać 

hędzie zbiory Bibljoteki im. Wrób- 

lewskich tytułem bezterminowego de- 

pezytu. Wzamian ża to wymieniona 

bibljoteka, jako całość, służyć ma do 

pracy naukowej naszego Instytutu. 

— Czy i jakie są: projektowane ino- 

wacje, lub rozszerzenia programu 

Szkoły Instytutu? Jakie języki są wy- 

kładane w Szkole? 

— Opracowywanie programu Szko- 

ły zostało ostatecznie wykończone w 

roku 193ł-ym i program ten zyskał 

aprobatę Ministerstwa Wyznań Reli- 

gijnych i Oświecenia Publicznego. 

W rozpoczynającym się roku akade- 

mickim Szkoła będzie już posiadała 

studentów na wszystkich trzech la- 

tach studjów. Kurs jest bowiem trzy- 

letni. Personel wykładowców jest 

niemal skompletowany. Stanowi go 

dotychczas 17 Profesorów i Docentów 

Uniw. Stef. Batorego, oraz 7 „,specja- 

listów* zagadnień szczególnych. Ma- 

my jednak jeszcze troski co do obsa- 

dy paru przedmiotów. : 

W roku ub. istnialy lektoraty na- 

stępujących języków w Szkole Insty- 

tutu: rosyjskiego, ukraińskiego, bia- 
łoruskiego, litewskiego, łotewskiego, 

estońskiego i tureckiego. Słuchaczy 

obowiązuje egzamin z jednego języka 

słowiańskiego i jednego niesłowiań- 

skiego, według własnego wyboru. 

— (zy są nadzieje na uzyskanie 

  

przez Szkołę praw Wyższej Uczelni? 

— Tak. Wszystkie wymagania 

pod tym względem, stawiane przez 

Min. W. R. i Oświec. Publicznego 
zostały przez naszą Szkołę dopełnio- 

ne. Mamy wszelkie powody do na- 

dziei, że w najbliższych już tygod- 

niach Rada Ministrów udzieli wycho” 

wańcom naszej Szkoły praw pierw- 

szej kategorji w służbie państwowej, 

a więc zrówna dyplomy nasze pod 

względem prawnym z dyplomami 

wyższych uczelni państwowych. 

Zapewne już w roku przyszłym, 

1933-im, opuści mury naszej szkoły 

pierwszy zastęp wychowańców, któ- 

rych liczba ma wyraźną tendencję 

zwyżkową. W czerwcu r. b. Wyższa 

Szkoła Instytutu liczyła 184 studen- 

tów. 

— Dziedziny przyszłej pracy ab- 

solwentów Wyższej Szkoły Instytutu 

wyglądają bardzo przestronnie. Życie 

samo zapewne będzie współdziałać 

rozwojowi tej uczelni, o ile potrafi ona 

  

-dawniczej? 

Wilno, Sobota 17 Września 1932 r. 
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osiągnąć istotnie i utrzymać należyty 

poziom. 

— Niewątpliwie. Kraje bałtyckie 

a przedewszystkiem Rosja pozostanie: 

zawsze terenem zainteresowań dla/ 

przedstawicieli polskiej inteligencji.) 

Warunki geopolityczne , przesądzają 

o tem. Szkoła Instytutu ma za zada- 

nie przygotowywać zarówno kandy- 

jatów na pracowników naukowych 

w interesujących ją dziedzinach, jak 

też i ludzi życia bardziej praktycz; 

nego: pedagogów, działaczy społecz” 

nych, publicystów, przemysłowców, 

kupców, pracowników służby konsuy 

larnej, dyplomatycznej i t. p. 

Znajomość życia naszych sąsiadów 

nadbałtyckich, a szczególnie 

mość Rosji, języka rosyjskiego, wła- 

ściwości specyficznych ducha tego 

narodu i t. d. kurczy się w Polsce 

stale w miarę tego jak wymiera star- 

Podajemy fotografję z chwili gdy do ze- 
branych na cmentarzu przemówił płk. Rav- 

departamentu aeronautyki M. 5.    

znajo- 

PARYŻ. (Pat.) W: tutejszych ko- 
łach miarodajnych informują: Ostat- 
nie zarządzenie prezydenta Hinden- 
burga w sprawie kuratorjum Rzeszy, 
którego zadaniem będzie unifikowa 
nie rezmaitych organizacyj wychowa 
nia fizycznego młodzieży, stanowi 
wyraźne naruszenie traktatu wersal 
skiego. Chodzi tu o prawdziwy trzy” 
tygodniowy okres wyszkolenia mili- 
tarnego, dla którego to celu rząd od- 
daje do dyspozycji 29 terenów, gdzie 
odbywały się dawniej manewry ar 
imji cesarskiej. Jest to wyraźne naru 
szenie postanowień części V traktatu 
wttsalskiego, a zwłaszcza art. 176 
i 177. 

Artykuł ostatni mówi wyraźnie, że 
instytucjom oświatowym, uniwersyte 
tom, związkom byłych kombatantów, 
organizacjom sportowym i turystycz 
nym, jednem słowem wszystkim sto 

sze pokolenie. Zresztą posiada ono 

wiele trudności psychologicznych do 

oceny Rosji współczesnej w sposób 

ściśle rzeczowy. Muszą więc powstać 

zastępy młodszych, znających grun- 

townie naszych najbliższych sąsiadów 

pčinocno-wschodnich. Nie zbraknie 

im, ufajmy, pola do pracy na przy- 

Szłość. 

— Radbym jeszcze wiedzieć jakie 

prace podjął Instytut poza Szkołą w 

dziedzinie naukowo-badawczej i wy 

— Instytut wydał dotychczas dwie 

prace naukowe: 1) „Przyczynki Sło- 

wiańsko-Litewskie** prof. Jana Otręb 

skiego i 2) ..Lenin jako ekonomista 

Doe. Dr. Stanisława  Swianiewicza. 

Gromadzący się materjał, zebrany w 

większej ilości, stanowić będzie treść 

dwu  obszerniejszych tomów p. n. 

„Roczniki Instytutu*; ukazanie się 

ieh planowane jest na jesień i nad- 

chodzącą zimę. Treść pierwszego to- 

mu, który już jest w druku, przedsta 

wia się w sposób dość urozmaicony. 

Drugi tom poświęcony będzie wyłącz- 

nie zagadnieniom gospodarczym Ro 

Sji. 

  

LONDYN (Pat). Na odbywającym się w 
Londynie 30 kongresie międzynarodówki gór 
niezeį doszło do następującego ineydentu: 

Przy 6mawianiu sprawy ratyfikacji mię 
dzynarcdowej konwencji węglowej przedsta 
wiciel górników holenderskich wystąpił z o 
świadezeniem że ponieważ rząd polski odmó 
wił ratyfikewania konwencji i wskutek tego 
uniemożliwił wejście jej w życie kongres po 
winien uchwalić rezolucję potępiającą stane- 
wisko rządu polskiego. Mówca zaproponował 
rezolucję w której oprócz potępienia stanowi 
ska rządu polskiego zawarte byłoby: 1) wez 
wanie do delegacyj poszczególnych krajów 
aby wywarli nacisk na swoje rządy co do 
zastosowania środków represyjnych przeciw 
ko przywczowi węgla polskiego i 2) wezwa- 
nie do egzekutywy górniczej. aby zwróciła 
się de międzynarodówki transportowców © 
wydanie nakazu bojkotu węgla polskiego w 
formie odmowy przewożenia i wyładowywa 

nia go. 

Wi odpowiedzi zabrał głos imieniem dele 
gacji górników polskich Stańczyk który oś- 
wiadczył że delegacja polskich górników stoi 
na stanowisku że czynienie rządu polskiego 
całkowicie odpowiedzialnym za wejście w 
życie konwencji byłoby sprzeczne z faktycz 
nym stanem rzeczy albowiem w przepisach 
© ratyfikacji wyraźnie jest przewidziane że 
konwencja wchodzi w życie o ile ratyfikują 
ją dwa tylko państwa. Dotychczas oprócz 
Hiszpanji nikt nie wyraził gotowości ratyfi 
kacji. Złożenie w tych warunkach odpowie- 

Instytut powołał do życia dotych- 

czas następujące referaty: gospodar” 

czy, spraw narodowościowych, ustro 

jowo-politycznych i wreszcie obejmu 

jący studja nad kulturą duchową i 

materjalną ludów bałtyckich oraz 

wschodnich Słowian (językoznawst- 

wo, etnografja, archeologja i t. p.). 

Pierwsze trzy referaty zajęte są) 

badaniem odnośnych dziedzin życia 

Rosji Sowieckiej. Prowadzą je PP. 

Docent Dr. $. Swianiewicż; Doc. Dr. 

W. Sukiennicki i Dr. S. Wysłouch. 

Ostatnim wreszcie referatem kieruje 

Prof. Dr. E. Koschmieder. Przygoto- 

wuje on obecnie wydawnictwo perjo- 

dyczne p. n. „Balticoslavica*, które 

zapewne rychło już zacznie się uka- 

zywać, 

Mnie wreszcie przypadła w udziale 

organizacja studjów nad państwami 

bałtyckiemi: Litwą, Łotwą i Estonją.) 

Instytut wszedł w kontakt z szere- 

giem osobistości i instytucyj w pań- 

stwach bałtyckich. Ostatnio np. brał 

udział w uroczystości trzechsetlecia 

istnienia uniwersytetu w Dorpacie, 

reprezentowany tam przez P. Rekto- 

ra Prof. Marjana Zdziechowskiego. 

Dziękując za udzielone nam cen- 

ne informacje, zakończyliśmy rozmo- 

wę z Dyr. Wielhorskim życzeniem by 

w nowym roku akademiekim Instytut 

i jego szkoła wyższa w dalszym ciągu 

rczwijały jak najpomyślniej swą po” 

żyteczną działalność. 

Prezes Sławek we Lwowie. 
LWÓW. (Pat.) W! dniu 16 b. m. 

bawił we Lwowie prezes Rady Na- 
czelnej BBWR płk. Walery Sławek 
wraz z generalnym sekretarzem B. B. 

W. R. Dolanowskim. 

Manifestacje w Japonji. — 
PARYŻ. (Pat.) Donoszą z Dalekie 

go Wschodu: Uznanie państwa man- 

dżurskiego stolica i największe miasta 
Japonji obchodziły wczoraj bardzo 
uroczyście. Wszystkie ulice i gmachy 
publiczne przystrojone były chorąg 
wiami, girlandami oraz lampjonami. 

Sądząc z nastrojów . japońskich 
można wnioskować, że nowe państwo 
mandżurskie weszło w skład cesar- 
stwa japońskiego, wbrew wszelkim oś 
wiadczeniom rządu, dementującym 
taką interpretację. W południe dele 

gacje związków byłych kombatantów, 
towarzystwa patrjotyczne, młodzież, 
kobiety i dzieci szkolne udały się w 
wielkiej liczbie przed świątynię, po” 
święconą pamięci poległych żołnierzy. 
Byli kombatanci uchwalili rezolucję, 
przyrzekającą poparcie i .pomoc spo 
łeczeństwa japońskiego dla Mandżu 
rji. W pochodzie, który potem nastą 
pił, wzięło udział ponad 30 tys. osób. 
Niesiono liczne sztandary i chorąg: 
wie japońskie i mandżurskie. | 

Po defiladzie przed ministerstwem 

    

Po uznaniu państwa mandżurskiego. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Nad grobem bohaterskich lotników. 

  

Wfłojsk. W! głębi widoczna jest rodzina Ś. p. 
inż. Wigury. 

Niemcy gwałcą traktat wersalski. 
Zarządzenie Hindenburga o wyszkoleniu militarne m. 

warzyszeniem, hez względu na wiek 

ich członków, nie wolno zajmować się 
žadnemi kwestjami militarnemi. Ten 

sam artykuł zakazuje ćwiezeń zwolen 
ników wspomnianych organizacyj w 
używaniu broni. Organizacje te nie 
megą pozostawać w żadnej łączności 
z ministerstwem wojny lub jakiemi- 
kolwiek innemi władzami państwo” 

wemi. 
Jeżeli Hindenburg zarządził, że 

kuratorjum ma pozostać w rękach 

ministra oświaty, to jest to pozór tyl 
ke, gdyż w rzeczywistości podlega 
ono kierownietwu gen. Stuelpnagela, 
który deniedawna jeszcze dowodził 
4 dywizją w Dreźnie. Sprawa ta po- 
winna być gruntownie przedyskuto 
wana na konferencji rozbrojeniowej 
w chwili, gły na porządku dziennym 
stanie kwestja milicji oraz formacyj 
zerganizowanych wojskowo. 5 

    

incydent na kongresie międzynarodówki 
górniczej. 

dzialności na rząd polski ułatwiłoby tyluo 
innym rządom stanowisko które obecnie zaj 

mują i uniemożliwiłoby dalsze nieratyfiko 
wanie konweneji przy obarczeniu odpowie- 
dzialnością rządu polskiego. Delegacja gorni 
ków polskich stoi na stanowisku międzyna 
rodówego porozumienia węgłowego regulu 
jącego podział rynków i ustalającego wyso 
kość kntyngentów wywzowych dla każdega 
z poszczególnych krajów. Jednak tak długo 
depóki takiego porczumienia niema bojkot 
polskiego węgla byłby skierowany nie tyle 
przeciw rządowi polskiemu i polskim przemy 
słowcom jak przedewszystkiem przeciwko in 
teresom polskich górników bowiem podezas - 
gdy polski węgiel byłby bejkotowany in, kra 
je mogłyby bez przeszkód węgiel wywozić i 
zająć całkowicie rynki zbytu polskiego wę- 
gla a przez to pozbawić pracy polskich gór 
ników. > 

Wi zakończeniu swego przemówienia p. 
Stańczyk oświadczył że © ile rezołucja zapro 
penowana przez przedstawicieła górników 
holenderskich nie zostanie wycofana i gdy 
by była przyjęta to delegacji górników pols 
kich nie pozostaje nie innego jak natych- 
miast opuścić kongres. W: konsekwencji tak 
mocenego postawienia sprawy przez p. Stań 
czyka dalsza dyskusja kongresu wykazała że 
elbrzymia większość zebrania jest przeciwna 
omawianiu podobnej rezolucji i że podzieła 
wywody polskiej delegacji. Wobec tego dele 
gat hclenderski wycował swoją rezołucję i 
zapowiedział poruszenie tej sprawy na pe- 
siedzeniu egzekutywy górniczej. 

Przygnębienie w Chinach. 
wojny, marynarki i ministerstwem 
spraw zagranicznych tłum stanął 
przed pałacem cearskim i wzniósłszy 
trzykrotnie okrzyk na cześć cesarza, 

rozszedł się do domów. 
Odwrotnie, w Chinach panuje na- 

strój wielkiego przygnębienia, które 
znajduje wyraz przedewszystkiem w 
prasie. Fakt, że w dniu wczorajszym 
mie było żadnych manifestacyj anty 
japońskich przypisać należy jedynie 
surowym zarządzeniem, wydanym 
przez władze chińskie i cudzoziem- 
skie. Komentarze dzienników obfitu 
ją w takie tytuły, jak: „Japonja zakpi 
ła sobie z reszty świata”. .,Obowiąz 
kiem moralnym mocarstw jest przed 
sięwziąć wspólną akcję przeciw Japo- 
nji*, „Niezawisłość Mandżurji jest 
tylko farsą“ i t. d. Największy dzien 
nik chiūski w Szanghaju „Szun-Pao“ 
oświadcza, że o ile mocarstwa nie ze 
chcą wypełnić swych zobowiązań, 
Chiny będą musiały zawrzeć sojusz 
z Rosją Sowiecką. 

Cena 15 aroszy 
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Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Spekulanci giełdowi są specjalnie wražli 
wi na wszelkiego rodzaju wieści. Przysło: 
wym stał się ten giełdziarz który na wieść 
o szarańczy, złapał jakąś muchę. przyniósł 
ja na giełdę, powiedział że już jest szarań- 
cza, wzbudził popłoch i gwałtowne wyzby- 
wanie się akcyj bawełny gdyż właśnie plan- 
tacje bawełny miały jakoby zostać zniszczo 
ne przez szarańczę. Oczywiście spryciarz sku 
pił akcje za bezcen i zrdbił majątek. I tak 
już jest na. giełdzie że po „serji różowej 
idzie „serja czarna”, 

Na giełdach amerykańskich w dalszym 
ciągu idzie „serja różowa”. Prasa amery- 
kańska upatruje przyczynę „rozkręcenia się 
konjunktury* w powrocie zaufania do pla- 
nów gospodarczych Hoovera w owych 20 mił 
jardach dolarów, które rząd zmobilizował, 
by wywalczyć straconą „Prosperity“. 

Również na Lombard— Street w Londv- 
nie panują nastroje optymistyczne choć ol- 
brzymi strajk tkaczy w Lancaschire zaog- 
nia się, deficyt skarbu wynosi 7,906,547 funt. 
szterl. a liczba bezrobotnych w lipcu rb. 
osiągnęła wysokość 2.920.944 Mówi się o 
nowej pożyczce wewnętrznej w sumie 300— 
500 milj. funtów szterl. 

Na radosne twarze giełdziarzy z „Place 
de la Bourse“ rzuciła groźny cień ostatnia 
nota niemiecka przypominając o możliwej 
dalekiej wprawdzie, ale możliwej wojnie. A 
do łego te 8 miljardów deficytu. Duże n 
dzieje pokłada się w zamierzonej konwen: 
różnych pożyczek rentjerskich na jednolity 
typ 4 proc. Naogół więc nastroje optynńi. 
styczne, 

    

        

    

  

      

   
     

Panikę na rynkach amerykańskich wy- 
wołała wiadomošė ajencji „New American“ 
z Londynu, że europejskie państwa dłużni- 
cze porozumiały się pomiędzy sobą w Gpra- 
wie redukcji do 10 procent i rychłej 
spłaty długów wojennych wobec Stanów Zje 
dnoczonych. Zamiast spodziewanych 11 mil- 
jardów dolarów — Stany Zjednoczone otrzy 
małyby tylko jeden miljard. Podstawą tej 
kombinacji miała być praktyka lozańska, 
kiedy to zgodzono się anulować całość zobo 

ań reparacyjnych . Niemiec po spłacie 
zaledwie dziesięciu procent. 

   

  

  

Robotnik amerykański nigdy nie wyz- 
bywał się sanrochodu na którym swobodnie 
mógł poszukiwać pracy. Dlatego charaktery 
styczna jest wiadomość że tegoroczna pro- 
dukcja samochodów jest najniższa od czasu 
wojny i wyniosła zaledwie 1 miljon. 

   

Jeszcze jedno państwo licząc na polepsze 
nie konjunktury gospodarczej, postanowiło 
zastosować sztuczne zastrzyki. Jest niem Bel 
gja. Uchwalony śpiesznie plan sanacji zaczy 
na i kończy na pożyczkach, A więc: naj- 
pierw skonsolidować lub prolongować 780 
milj. bonów skarbowych płatnych w paździer 
niku rb., dalej emitować 400 mulj. nowych 
honów. zaciągnąć długoterminową pożycz- 
kę w sumie 1.500 milj. fr. któwa będzie emi- 

towana we Francji i Holandji i 300 milj. 
pożyczyć dla administracji poczty. 

* * * 

Fala strajków przewałająca się po rui- 
nach współczesnego życia gospodarczego 
jest przekonywującym symptomem bezna- 
dziejnej sytuacji robotników, Specjalnie cięż 
ko jest górnikom. 

Wiłaśnie onegdaj rozpoczął się w Londy- 
nie XIII kongres międzynarodowej federacj; 
górniczej. Kongres przygotowuje rezolucję 
domagającą się upaństwowienia kopalń i ra 
tyfikacji międzynarodowej umowy regulują 
cej godziny pracy. Będzie też rozpatrywana 
sprawa przyłączenia się do akcji międzyna- 
rodowej na korzyść 40 godzinnego tygodnia 
pracy. 

Chaos w międzypaństwowych stosunkach 
walutowych pozwala na takie afery jaką 
jest afera bandy adwokata. wiedeńskiego dr. 
Frenkiela. „Robota* aferzystów polegała na 
tem. że zawodowo wywozili zagranicę wa- 
łutę austrjacką, a przywozili obcą, wyrzą- 
dzając w ten sposób skarbowi państwa mil 
jonowe szkody. 

* * * 

Gotówka — w tej czy innej walucie czy 
nawet w złocie, jeśli nie jest użyta do wy- 
twarzania nowych wartości gospodarczych, 
a prościej mówiąc: jeżeli nie zarabia žebv 
zwiększać się — siłą spekulacyj giełdow 
lub zwiększonego wydobycia złota — wciąż 
będzie traciła na wartości, Dlatego kapitaliś 
ci nagwałt starają się lokować swoje zapa- 
sy gotówki, byleby mieć gwarancję, że otrzy 
ma się pewne procenty no i zwrot kapita- 
łu. Czasem nie otrzymują ani procentu, ani 
kapitału jak to jest np, z niektóremi kapi- 
tałami ułlokowanemi w  przedsiębiorstwach 
niemieckich. Czasem natomiast na obecnej 
nędzy i braku gotówki robią kokosowe in- 
teresu. Doświadczenie przy ostrożności i dla 
tego dziś kapitaliści dobrze pilnują swoich 
kapitałów. Dostać gotówkę — to albo coś 
zastawić olbo dopuścić do współrządów nad 
którąś z gałęzi życia gospodarczego. 

Ciekawą jest rzeczą ile i czyje kapitały 
są zainwestowane w Polsce? Według ostat- 
nich obliczeń. Suma kapitałów zagranicznych 
zainwestowanych w polskich przedsiębior- 
stwach wynosi około 8 miljardów zł. Pierw- 
sze miejsce zajmuje kapitał francuski, wyne 
szący 25.6 proc. egółu kapitałów. Zkolei 
idą St. Zjedn. (20,9 proc.), Niemcy (18,2 
proc.) Belgja (12 proc.), W: Brytanja 15.2 
proc.), Austrja (4,6 proc.) Szwajcarja 4 proc,) 
i inne kraje (13.2 proc.). 

    

Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWIA, (Pat). Giełda. Londyn: 

31 — 3084; Nowy York kabel: 8,925 — 
8,905; Paryż, 34.96 — 34,87; Szwajcarja: 
172.30 — 171,87; Berlin: 212. Tendencja sła 

bsza. 
Akcje: Bank Polski 93,5 — 89,5 — 90,5; 

Cukier: 21; Cegielski: 16; Lilpop: 15; Ostra 
wiec 31; Parowozy: I i II em. 10; Starachowi 
ce: 105 — 9,5 — 10.10; Zieleniewski ł3; 
Haberbusch 53.



Nožycami przez prasę. 
Q ukrainizację cerkwi na Wołyniu. 

Ukraińcy walczą już od dłuższego 
czasu o ukrainizację cerkwi prawosła 
wnej na Wołyniu, powołując się na 
tradycje i wyższość kulturalną cerkwi 
kijowskiej nad moskiewską. „I.K.C.* 
zamieszcza wywiad z działaczem uk 
raińskim, posłem Skrzypnikiem, któ 
ry ostatnio walczył w Równem z 
wpływami ks. Rogalskiego (obecnie 
przeniesiony do Wilna). Według 
Skrzypnika na pierw plan wysu 
wają się postulaty następujące: 

„1) Zwołanie jaknajrychlejsze.) soboru 
cerkwi prawosławnej w Polsce, w którym 
udział wzięliby przedstaw e duchowieńst 
wa i wiernych. Prace soboru musiałyby pójść 

w kierunku unormowania i ustalenia wewnę 
trznych stosunków prawnych w kościele i 
unormowania stosunku prawnego do pańs: 
wa. (Jak wiadomo, państwo polskie. dccenia 
konieczność zwołania takiego sobaru. czemu 
wyraz daje orędzie Prezydenta z r. 1930). 

2) Zwiększenie liczby biskupów narodowo 
ści ukraińskiej i powierzenie die i wołyń 
skiej biskupowiUkraińcowi ( a nie Rosjani 
nowi). Usunięcie z administracji na Wołyniu 
i Polesiu Rosjan (dotyczy to zwłaszcza kon 
systorzy, obsadzonych wyłącznie Rosjan: 

3) Powierzenie pracy misyjnej duchownym 
Ukarińcom (obecnie naczelnym misjonarzom 
па djecezję wołyńską jest Rosjanin Pierietru 

chinj. 
4) Wykła 

dzieci Ukra! 

  

  

      

    

   

igji w języku ukraińskim dla 

óv    
    

Więcej ekspansji w przemyśle 
polskim! 

Na całym świecie mamy porozrzu 
cane skupiska Polaków—emigrantów 
i dziwne jest że nigdzie nie skorzysta 
no z tego dla ekspansji naszego prze 
mysłu. 

Naprzykład Ameryka. Dziś dopie 
ro „Kurjer Czerwony* donosi że zja 
wiły się pierwsze w tej sprawie jas 
kółki: 

„Niedawno bawił w Polsce jeden z wieł 
kich kupców z emigracji polskiej, który zaku 
pił partję towarów wartości ćwierć miljona 
złotych. 

Ostatnio zjawiła się pierwsza jaskółki 
trwałych stosunków kupieckich między ma 
cierzą i emigracją: spółka handlowa dla ek 
spórtu z Polski do St. Zj. prowadzona wspól 
nie przez eksporterów miejscowycn i impor 
terów ze St. Zj.“ 

  

Równocześnie czytamy w „Połsce 
„Zbrojnej* na marginesie polskiej .wy- 
prawy naukowej (K. Grochowskiego) 
do Mandżurji: 

„Badania ekonomiczne, prowadzone w cią 

gu całego czasu trwania ekspedyci:, dały inte 
resujące wyniki. Ze zmianą stosunków poli 
tycznych, wschodnia Mongolja i Mandżurja. 
stały się niewątpliwie terenem wielkiej ekspan 
sji gospodarczej, czem zainteresowały się już 
państwa europejskie, a  przedewszystkiem 
Niemcy i Czechosłowacja. Kilka ekspedycyj 
niemieckich bada tereny przyszłej ekspansji 
handlowej w nowem państwie Mandżugo. Ek 
spedycja inż. Grochowskiego spotykała wyro 
by niemieckie w najbardziej głuchych zakąt 

kach Mongolji. 
Kołonja polska. w Chinach pomimo swo - 

jej 30-kilkuletniej egzystencji w tym kraju 
nie dotychczas nie zrobiła w celu bezpośred 
niego pozyskania sobie nowych terenów han 
dlowych na niezmierzonych przestrzeniach 
Mengolji i Mandżurji. chociaż wyroby polskie 
mają wszelkie szanse pozyskania w tych kra 
jach Hcznych odbiorców". 

Tak to jest, Na zapadłych azjatyc 
kich stacyjkach znajdziemy transpa 
renty o butach Baty — tak jak u nas 
te smutne o cukrze. Znajdziemy tam 
również wyroby niemieckie. Po:skich 
niema. Czy przemysł polski swą nie 
zaradnoścą nie grzebie dla siebie moż 
liwości rozwoju? 

     

Gdzie szukać „przyjaciół* Polski? 

Jedną z najbardziej oszczerczych 
publikacyj o Polsce jest książka F. W. 
Oertzena „Das ist Polen*. Drugi na- 
kład tej książki ozdobiono... głosami 
prasy polskiej, które robią paszkwilo 
wi reklamę! 

Czytamy w „Połsce Zachodniej”: 
„Wydawca niemiecki cytuje artykuł dzien 

nika obwiepolskiego „ABC“, w którym pis 
mo... polskie wychwala „umiarkowanie (!) i 

opanowanie Oertzena, przyznaje, że książka 
ujawnia „faktycznie rzeczy niebezpieczne”. 
Zawiera ona — reklamuje antypolski pasz 
kwil prasowy organ Obwiepolu — „.eine Reihe 
von plastischen Bildern, die das Blut in den 
Adern erstarren lassen“ (szereg plastycznych 
obrazów, które mrożą krew w żyłach). Jakie 
to koszmarne obrazy, które endeckie „ABC“ 
tak reklamuje? Jest to opis niedoli... ukraiń 
skiej wsi. „Obiegnie ten opis cały świat* — 

   

  

Rząd rozpatraje ceny węgla. 
Jak się dowiaduje Agencja „Isk- 

ra“, w związku ze zwyżką cen węgla, 
jaka wystąpiła ostatnio w Wiarsza- 
wie i na prowincji, dyrektor departa- 
mentu górniczohutniczego minister 
stwa przemysłu i handlu p. Czesław 
Peche, który w dniach ostatnich ba- 
wił służbowo w Katowicach, otrzy” 

mał polecenie zbadania zmian w wa 

runkach sprzedaży węgla przez ko 

palnie. Dyrektor Peche dziś powrócił 

do Warszawy, wobec czego Sprawa 

cen węgla w tych dniach będzie przez 

rząd rozpatrzona. 
Gdy zaszła tego potrzeba, będą 

mogły być wzięte pod uwagę upraw” 

nienia, przysługujące rządowi na 

podstawie rozporządzenia w sprawie 

uregułowania obrotu węglem, jak 

również rozporządzenia o zabezpie” 

czeniu podaży artykułów pierwszej 
potrzeby. 

Ulice im. por. Żwirki. 

WARSZAWA. (Pat.) Rady Miejs- 

kie Łodzi i Baranowicz powzięły 

uchwałę przemianowania jednej z 

ulice w mieście na ulicę imienia por. 

Żwirki. 

+ TARNOPOL. (Pat.) Dnia 13 b. m. 

Rada Miejska w Tarnopolu powzięła 

uchwałę nazwania dotychczasowej 

ulicy Wesołej imieniem Zwirki. 

Nie chcą go wpuścić. 

PRAGA, (Pat). Wbrew zapowiedziom rząd 

czeskcsłowacki odmówił Treckiemu zezwole 

nią na przyjazd do Czechosłowacji celem 

odbycia kuracji w Piszezanach. Powodem 

tego jest niewypełnienie przez Trockiego wa 

runków, postawionych m/. przez władze cze 

skie. Między innemi ckazaie się. że Trocki 

nie posiada ważnego paszportu sowieckiego, 

ani też innego, 

Opór wsi. 

  

   

MOSKWA (Pat), Z różnych stron ZSRR - 

napływają wiadomości o licznych podpale- 

niach na wsi, przypisywanych kułakom. W 

ckolicy Batumu spaliło się 2.000 mtr. kw. 

4-etnich plantacyj herbacianych. W jednym 

z kolektywów okręgu leningradzkiego 8 

chłcpów omłóciło potajemnie 200 korcy ży- 

ta i usiłowało wymerdować cały sowiet wiej 

ski. Wiszystkich skazano na 6—10 lat wię- 

zienia, Według oświadczenia charkowskiego 

prekuratcra Brona w ciągu lipea i połowy 

sierpnia wpłynęło w jego okręgu 526 spraw 

o kradzieży zboża. Z pośród skazanych 53 

jest kulakami, 63 średnio zamożnymi, 21 

L. to biedacy i 19 — członkowie kolekty- 

wów. Powyższa statystyka dowodzi że opór 

wsi nie jest wyłącznie dziełem kułaków lecz 

ogarnia literalnie wszystkie warstwy ludno 

ści wiejskiej. 
0-4 

Niezrozumiałe zarządzenie. 

Krążą po mieście pogłoki, że szereg ku 

pców otrzymało ostatnio wezwanie Izby Skar 

bowej, o dostarczenie wykazu imiennego © 

sób u których kupują-i którym sprzedają 

towary, Oczywiście kupcy są w kłopocie bo 

wiem dotąd podobne zarządzenie jest pierw 

szem w swoim rodzaju i jaki cel jest jego, 

któż narazie zdoła odgadnąć. 
Ze swej strony sądzimy, że najprawdopo 

dobniej zachodzi tu jakieś nieporozumienie. 

Kto wygrał? 
WIARSZAWIA, (Pat), W! 8 wniu ciągnie 

nia 25 polskiej państwowej loterji klasowej 

następujące większe wygrane padły na nu 

mery losów: zł. 25 tys. — 137,638; po 15 
tys. zł. — 68,620 i 93,341; po 5 tys. zł. — 

97109 i 109316; po 3 tys. zł. — 60.770, 
69.239 91.302 102.984 112.832 119.025 i 

119.562, 

Popierajcie Ligę Morską 
ORREKRE NOZ ETAP RTEZOAREPZAOD 

napisało warszawskie pismo (chwali się wy 
dawca książki Oertzena). 

W szczery też entuzjazm i zachwyt wpadł 
Wojciech Korfanty, przeczytawszy paszkwil 
niemiecki. Wydawca drugiego wydania „Das 
ist Polen* na żółtej opasce, widniejącej na 
okładce, z lubością cytuje słowa „Polonji* 
katowickiej: „Der Inhalt zeitą, dass der Verja 
sser es verstanden hat zu horen und zu se 
hen'. (Treść książki dowodzi, że autor umiał 

słyszeć i widzieć)”. 

Swego czasu pisaliśmy już o in. 
gazetach endeckich, z których korzy 
sta wdzięczna prasa sowiecka, teraz 
mamy nowalijki świeże. Niechże więe 
prasa endecka nie pieni się z oburze 
nia. gdy się ją po takich historjach po 
sądza o „obce agentury. jim. 

  

  

220 BZTOE R w IB BND RT 

Pomnik lotnikom. 

  

Oto wymowny pomnik wystawiony we 
Francji słynnym lotnikom Gostes i Bellonte. 

  

którzy pierwsi dokonali przelotu nad Atlan 
tykiem z Europy do Amery]     

REMEK ITA TT TASK TAI ATI TS E SESI TEK R TSTS DO OORZEA 

Ostracyzm dyplomatyczny Waszyngtonu. 
WASZYNGTON. (Pat)  Stanowi- 

sko departamentu stanu wobec faktu 
uznania państwa mandżurskiego 
przez Japonję jest milczące, lecz peł 
ne wyczekiwania. „Herald Tribune“ 
zapewnia, iż w kołach oficjalnych 

przeważa opinja, że pakt 9 mocarstw 
został pogwałeony. Dopóki Liga Na 
rodów nie wypowie się w tej sprawie 
Waszyngton — jak sądzą — zastosu 
je ostracyzm dyplomatyczny . wobec 

Mandżurji. 
4 PM 

Znowu zuchwały 
BERLIN, (Pat). W dniu 46 b. m. w Ham- 

burgu dekonano w biały dzień napadu ra 

bunkowego, który miał przebieg analogicz- 

ny do wczorajszego napadu w Berlinie. 2 

bandytów rzuciło się na uliey o godzinie 12 

w południe na woźnego jednego z magazy- 

nów i wyrwawszy mu z ręki teczkę, zawiera 

jacą 3 tys. marek. które miał odnieść do ban 

ku, zbiegło własnym samochodem. Za ucie 

napad rabunkowy. 
kającymi bandytami rzuciło się w pościg 

kilka osób. do których przyłączyli się na- 

stępnie policjanci w prywatnych samocho- 

dach W| pogoni tej wziął udział również 

woźny. któremu odebrano pieniądze. Jeden 

z bandytów ciężko go zranił. W czasie strze 

laniny raniono kilku przechodniów. Bandyci 

zbiegli. 

Zarząd Cukiemi „K. SZTRAL“ 
Wie'ka 2 i Mickiewicza 22 

uprzejmie powiadamia, 
iż z dn. 17 września r. b. w cukierai przy ul. Mickiewicza 22 

od godziny 6-ej wieczorem codziennie będą się odbywały 

KONCERTY DAMSKIEGO ZESPOŁU 
pod kierownictwem panny BANKÓWNY. 

W niedziele i święta PORANKI MUZYCZNE od godz. 12-ej do 2.ej. 

Ze Zw. Pracy Obvw. Kobiet 
Sprawozdanie z posiedzenia pełnego 

Zarządu Zrzeszenia Wojewódzkiego 

Z. P. O. K. 

W. dniach 10 i 11 wrzešnia rb. odbylo 
się w Wiilnie Posiedzenie pełnego Zarzada 
Zrzeszenia Wojewódzkiego ZPOQK. Wiszystkie 
Zrzeszenia Powiatowe i Oddziały za wyjąt- 
kie zrzeszenia  dziśnieńskiego | nadeštaiv 
swoje delegatki przeważnie w osobach prze 
wodniczących Zrzeszeń Powiatowych i Od- 
działów 

Posiedzenie zagaiła przewodnicząca p. 
dr. Janina Rostkowska poczem omawiano 
pracę poszczególnych referatów tak na te 
renie Wilna jak też i Zrzeszeń Powiatowych 
i oddziałów. 

Na pierwszy ogień poszedł referat opieki 
nad matką i dzieckiem. Zrzeszenie Włojewódz 
kie prowadzi w obecnej chwili 10 Stacyj 
Opieki nad Matką i Dzieckiem 8 przedszkoli 
i 1 bursę dla dziewcząt na terenie powiatów 
zaś na terenie Wlilna 3 przedszkola 1 żło- 
bek dzienny i 1 dom wychowawczy dła chłop 
ców moralnie zaniedbanych. Dotychczas uda 
ło się prawie wszędzie na prowincji utrzy- 
mać samodzielność i odrębność stacyj opie 
ki od ośrodka zdrowia to jest opłacać włas 
ną higjenistkę i korzystać tylko ze wspól- 
nego lokalu. Niestety cofnięcie przez Mag'- 
strat subwencji na stacje opieki w Wźlnie 

zmusiło związek do likwidacji tych tak po- 
trzebnych placówek. 

Pozatem zrzeszenie wojewódzkie prowa 
dzi prywatną szkołę powszechsą w N-Wi 
lejce i szkołę Pomocnic gospodarczych w 
Wilnie, 

Obrady nad referatem wychowania obywa 
telskiego wykazały intensywną pracę w sze- 
rzeniu poczucia obywatelskiego wśród ko 
biet ze wszystkich sfer. Wi Iwiej części jest 
to zasługą kierowniczki referatu p. Hillero- 

wej która zorganizowała w dnia 
do 14 lutego kurs wychowania obyw 
go. Kurs ten pobudził i ożywił 
tegoż referatu na terenach zrzeszeń powiato- 
wych. Dzięki temu prace referatu nad samo- 

  

  

   

    

   

    

wychowaniem. samokrztałceniem i otwiera 
niem świetlic. organizowanie pogadanek i 

tów rozwijająsię doskonale nieylko na 
enie Włilna, ale i większości powiatów 

W, dziedzinie referatu finansowego ważną 
zdobyczą pracy rb. jest uporządkowanie i 
ujednostajnienie systemu prowadzenia ra 
chunkowości, na terenie całego zrzeszenia wo 
jewódzkiego, 

Trudności finansowe związane z okre- 
sem kryzysu. zmusiły członkinie do szuka 
nia źródeł dochodu co przyczyniło się do 

     

rozwoju referatu wytwórczości. Wysiłki człon, 
kiń nad zdobyciem potrzebnych pieniędzy. 
poszły narazie głównie w trzech kierunkach: 
prowadzenia kiosków tytoniowych, jadłodaj 
ni i pensjonatów oraz szycia artykułów 
Iniarskich. Związek prowadzi obecnie 4 kje- 
ski tytoniowe: w Mołodecznie Postawach. 
Wilejce. Powiatowej i Kobylniku oraz jest 
w trakcie organizacji kjosku w Duniłowi- 
czach. 

Zarząd Zrzesz. Włjewódz. prowadzi w 
Wilnie przy Szkole Pracownie Gospodarczych 
stołownię dla inteligencji, która już potrafiła 
zdobyć sobie uznanie i daje stały dochód. 

Z inicjatywy p. Heleny Sadowskiej zrzesz. 
wojewódzkie wydzierżawiło schronisko nad 
Naroczem. Pensjonat i schronisko prowadzo 
ne osobiście przez p. Sadowską cieszyło się 
w sezonie letnim orgromnem powodzeniem 
i dużą frekwencją. Czysty dochód całkowi- 
cie pokrył wszystkie wydatki inwestycyjne 
na wruchomienie pensjonatu, a więc w przy 
szłym sezonie letnim „Narocz* będzie pra- 
cował na czysty zysk. 

Szycie sienników. poszewek i innych ar- 
tykułów dla wojska w Wilnie pozwoliło 
związkowi dać pracę 100 kobietom i prz, 
niosło około 1000 zł. dochodu. Działalno 
placówek dochodowych szła w kierunku da 
nia pracy bezrobotnym kobietom i zdobycia 
pieniędzy na potrzeby związku. 

Dwudniowe obrady połączone ze wspól- 
ną fotografją, zacieśniły więź łączącą Zrze 
Szenia Powiatowe i oddziały z Zrzyszeniem 
Wojewódzkiem przytem pozwoliły stwierdzić 
że pomimo coraz większych trudności an 
sowych prace zrzeszenia na terenie wojc- 
wództwa rozwijają się pomyślnie, że nigdzie 

  

   
   

      

ZBLISKA I ZDALEKA. 
W' SPRAWIE OPŁAT AKADEMICKICH 

była u p. ministra Jędrzejewicza delegacja 1 
Zjazdu Samopomocowców P. M. A. Delega 
cja stała na slanowisku że podwyżka opłat 
nie wpłynie specjalnie na sytuację akadem: 
ków zamożniejszych, natomiast. by przyjść 
z pomocą niezamożnym. prosiła o zwiększ: 
nie ilości zwolnień od opłat. oraz pozwolenie 
na korzystanie z domów akademiekich stu- 
dentom nowowstępującym. P. minister obie 
cał pomyślne załatwienie sprawy. 

WALKA WYBORCZA W. AMERYCE za 
czyna pociągać ofiary. Jedną z pierwszych 

      

    

   

  

   

   

bodaj jest przyjaciel prezydenta Hoovera 
pułkownik Robin Ten gorący zwolennik 
prohibicji planował jakoby zarządzenia. któ 

  

reby faktycznie ( 
alkoholu. Wiadomo 
spowodować zaginięcie Robinsa w 
dzień na ulicach Nowego Jorku, 

6 SKANDAŁU W .ZIEMIAŃSKIEJ* mó 
wi cała Warszawa. Ni mniej ni więcej jak 
fakc że depcącą po piętach znanego prze 
mytnika policję doprowadziły ślady do biu 
ra właściciela tej popularnej kawiarni Jana 
Skąpskiego który pod pierwszem wrażeniem 
wiał autem. Zjawił się jednak o I w nocy 
prawdopodobnie by zlikwidować przemyt. 
Jednakże policja czekała... , 

Wskutek rewizji wykryto kilkaset sztuk 
cygar pierwszej jakości pochodzenia niele 
galnego. Śledztwo wykazało. że proceder ten 
był w i iej uprawiany oddawna, 
Bardzo brzydka sprawa, 

KANDYDATKI DO MAŁŻEŃSTWA NA 
WIEŻY EIFFLA urządziły klub — dancing. 
60 metrów ponad ziemi. edzą pod Ściana 
mi mamusie, a z tańczących leje się pot.. 
Włszyscy noszą zieloną wypustkę, oznaczają 
cą tendencję w kierunku ogniska rodzinnego 
i dzieci, Inicjatorami przedsięwzięcia są pi 
sarze Clement-Vauld i Henri Bordeaux opie 
kują się klubem takie osobistości jak generał 
gubernator Paryża Gouniand, prof. Calmette, 
premjer Herriot. Personalja kandydatów są 
ściśle sprawdzane, zato zawód może być 
nieograniczony — od szczytu do nizin drabi 
ny społecznej widać tu wszystkich, Mimo 
że rocznie pobiera się tu kiłkaset par, to 
jednak biuletyn matrymonjalny, wydawany 
przez klub jest stale przepełniony. A w biu 
letynie na 3 strony kandydatek — 1 strona 
kandydatów. .. 4 

KANCLERZOWI NIEMIEC BUTY DO NA 

PRAWY przysłał jakiś bezrobotny, pisząc w 
liście, że kanclerz, wydający rozporządzenia 

o bezrobotnych powinien zająć się i butami 
ich również... Zapewne pierwszy raz kan- 

clerz Rzeszy otrzymał podobny pakunek i 
pierwszy raz... sekretarz kanclerza latał do 

szewca z podartemi butami w ręku. Kan- 
clerz bowiem kazał buty podzelować i ode- 
słać bezrobotnemu o tak wisielczym humo- 
rze. Jakoż otrzymał on buty całe, ale jego 
koledzy, mimo że chodzą w równie porwa 
nych, nie ryzykują już więcej kazać szewco 

wać kanclerzowi Rzeszy. mi. 

Wojnę kobietom o rudych 
włosach 

wytoczyło utworzone niedawno w New Yorku 
stowarzyszenie, które w tym tylko celu ma 
istnieć. Włojnę rudowłosym wytaczają sensaci 
ze stowarzyszenia, szermując argumentami 

pseudo-eugenicznemi. W) wydanej odezwie 
obciążają posiadaczki rudych fryzur wszyst 
kiemi grzechami głównemi zarzucają im 
kokieterję, wampiryzm. złośliwość, napady 
furjackie, obojątność dla rodziny, wiarołomi 
ność etc. etc. Klub antirudowłosych jak go 
już ochrzozono w New Yorku składa się 
przeważnie z mężczyzn. Klubowcy ci mają 
zapewne dosyć wólnego czasu i pieniędzy co 
im pozwala na wyszukiwanie ekscentrycz- 
nych rozrywek, 

   * o tem wystarczyła bv 
biały 

     

  

    

      

  

     

    

  

KAPELUSZE 
eleganckie, modne 
— duży wybór — 

E. MIESZKOWSKI 
wiino, Mickiewicza 22 
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SALA KONSERWATORJUM 
(Końska I) 

Dziś, w sobotę 17 b. m. o g. B'ą w. 

drugi I OSTATNI WYSTĘP 
znakomitego wirtuoza - skrzypka 

N. ZADRIEGO 
oraz 

znanej śpiewaczki palestyńskiej 

BAT-NATANI 
W programie koncertu: 

znakomita sonata Tarteni, symfonja 
Szpańska Lola, utwory Sarasate, Krejs- 

lera, Zadri'ego i inne, oraz śpiewy 
palestyńskie i włoskie.     Bilety do nabycia w kasie od g. 5 pp. 

się nie prowadzi placówek na dług i na kre 
dyt i że dzięki własnej oszczędności i pomo 
cy Głównego Zarządu w Warszawie Wiileń- 
skie Zrzeszenie Wiojewółzkie wyszło w du 
żej mierze, z długów pozostawionych przez 
poprzedni Zarząd, Z. K. 

uniemożliwiły szmugiel, 

Nr. 213 (2455). |“ 

LORNETUJEMY ŚWIAT. 
Nad Azją wschodzi gwiazda. 
Posłuchajcie historji morderstwa. dokona 

nego na czterystu sześćdziesięciu siedmiu mii 
jonach: 

Do XYIII wieku naszej ery zaspakajały 
kie potrzeby swej ludności, sta 

wartą część zaludnienia całej ku- 
w państwo, zło- 

    

Chiny wszy 
      
li ziemskiej. Zorganizowan 
żone z poszczególnych rodów, oparte na pra 

  

    

   
   

ądzące się sprawiedliwos 

episami wielkiego „confucjusza, by- 
z długie czasy spokojne i szczęśliwe. 

cie na widnokręgu Chin ukazały 

ę „zamorskie djabły”. 
Przyjęto ich narazie serdecznie — biali 

ludzie oddawiendawna cieszyli się gościn- 
nością ludu Kwiecistego Środka. Przecie ju 
w wieku XIII gościł Kublaj—Chan Wieli: 
Wenecjanina Marco Polo, obdarzał go zaufa 
niem, uż, ł go do pomocy w rządzeniu 
swem poiężnem państwem, gdy zaś wreszcie 

mnastu latach zatęsknił Polo do oj 
stat Kublaj przez niego piękna 
Kokaczin, przeznaczoną dla 

Argun—Chana. władcy Persji. — A 1 po 0- 
wym Wenecjaninie odwiedzali biali Chiny, 
przynoszący ich mieszkańcom przeróżne ko 

rzyści rmaterjalne, kupujący herbatę, porce 

lanę i jedwab, pozostawiający zaś brzęczące 
srebro. Szczęśliwe to były czasy dla pracow: 
tego ludu Krainy Kwiecistego Środk 

Czy znacie biały dym z długiej fajeczki 
opjumowej? Czy znacie tę słodką truciznę. 
napełniającą członki błogością, zsyłający wiz 

jonerskie, rozkoszne, bujne i omds,e marze 
nia senne? Biały dym wtargnął do Chin i 
rozpoczął dzieło niszczenia. Było to dzieło 
zamorskich djabłów, oni wsadzili Chińczy- 
kowi fajkę do ręki. oni przywieźli mu słod- 
kie kuszące opjum. 

Ghiny broniły się dzielnie, Chiny nie 
chciały trucizny. Żelazem, ogniem i kwią 
zmusiła je Anglja na zezwolenie wwozu tru 
cizny, która dawała kupcom brytyjskim up- 
ragnione miljony. Próżno burzyły się pro- 
wincje, próżno występowały przeciw przyby 
szom — karabiny i armaty angielskie zmusi 
ły Chiny do milczenia. Do Anlgji przyłączy- 
ła się Francja. 

Państwa europejskie zaczęły zalewać Chi 
ny swojemi wyrobami. Rzemieślnik chiński 
tracił pracę. wpadał w nędzę, głodował. — 
Tłumy głodujących nasyciły  „zamorskicł: 
djabłów*. lecz znajdowali się coraz nowi, co 

raz liczniejsi, coraz bardziej zachłanni. Gdy 
państwo chińskie nie mogło za kupowane 
wyroby płacić gotówką, zaczęło kupować na 
kredyt. Zaś karbiny pilnowały handlowych 
przywilejów białych przybyszów. 

Zamorskie djabły sprowadziły swe pie- 

kielne wynalazki — zaczęły budować w Chi 
nach wielki przemysł fabryczny, z którego 
same ciągnęły i. Chiny dawały surowiec 
dawały robotnika. dawały producenta i kon 

sumenta — złoto zaś płynęło do Europy 20 

  

    
    

   

    

   
   

    

    

    

  

   

  

  

  

  

  

        

raz szerszą, coraz obfit falą. Miljony 

wrzecion przędziarskich, ęce kominów 
fabrycznych mówiło o aneksji gospodarczej 

  

Chin przez Europę. Rosły tłumy głodujących 
rosła głucha nienawiść i żądza zemsty. -— 
Powstania były krwawo tłumione. 

Czerwoni wychowawcy na Kremlu rzn- 
cają wśród komunistycznej młodzieży zdo- 
bywcze hasło rewolucji wszechświatowej. Bi 
ją serca młodych, żądnych ekspansji. próby 
sił szerokich horyzontów. Spoglądają młodzi 
na koronkowy półwysep Europy,. na ciężk: 
blok Azji, na porzuconą wśród mórz Austral 

ję, na pustynię Afryki, na bratnie lądy ame- 
rykańskie i marzą o wszechświatowem pa 
nowaniu pięcioramiennej gwiazdy. Płyną 
oceanami, odkrywają na nowo nieznane 14- 
dy. zdobywają je dla rewolucji niczem nowi 
Cortezowie, Almogrowie, Pizarrowie. Marzą. 

Lecz starsi obliczają, oceniają siły prze- 
ciwników, szukają słabych miejsc, gdzieby 
mogli uderzyć. I gdy konstatują. że Europa 
walczy z nimi dość skutecznie, zwracają 
oczy na Azję. Azja to pierwszy etap świa- 
towego panowania komuny. 

Spojrzawszy zaś na Azję widzą 467 miljo 
nów głodnych. wyzyskiwanych Chińczyków— 
Tu nietridna jest agitacja — wysyłają zdoi 
nych agentów. pomagają, karmią, zjednywa 
ja — opowiadają o Sowietach, namawiają, 
obiecują, kuszą. 

Gzyż może być gorzej, niż jest? I chłop. 
robotnik chiński chwyta podaną mu rękę 

Chłop i robotnik chiński dość już ma wojny 
ii głodu. w jaki wepchnęły go przeklęte djab 
ły zamorskie. Od lat nie zjadł dosyta ryżu, 
od lat nie spędził spokojnie nocy. Sowiety 
obiecują! — precz trzeba wygnać Anglików, 
Francuzów i Niemców, niech żyje nam ko- 
muna, dobrzy Rosjanie dadzą Chinom świet 
laną przyszłość. 
— Wiładcy Kremlu umieją obiecywać, wła 

dcy Kremla umieją łudzić głodnych. 
* * * 

  

  

    

  

  

Czytajcie książkę Gustawa Kreitnera „Za 
Chinami stoi Moskwa. Oto konkluzja te; 
książki: 
„Chiny sowieckie z dziedziny marzeń weszły 
w dziedzinę mzeczywistości. Niedaleki jest 

dzień, w którym chińska fala bolszewicka 
szaleje Azję, nad której zrewolucjonizowa- 
niem pracują niezmordowanie agenci Komin 
ternu, znajdujący się wśród otoczenia Gand 
hiego i innych azjatyckich przywódców nac- 
jonalistycznych''. 

„Moskwa poi się radośnie wizją nadcho- 
dzącej rewolucji światowej!” 

Ciszej tam Europo, czy widzisz łunę na 
Wschodzie?! 

W. Toll. 

O CHOPINIE. 
(Na marginesie Dni Chopinowskich). 

Wśród kolumn „ognistych i chmur 
nych* Emigracji Polskiej, wśród tra 
gicznego pielgrzymstwa polskiego po 
31 roku, kiedy karty historji zapełnia 
li Lelewel i Mochnacki swą rozpaczą 
i zawziętością przekonań, kiedy w ho 
telu Lambert dom książąt Czartorys 
kich wskrzeszał widmo dynastji i po 
lityki polskiej na dworach, poeci i ar 
tyści tworzyli nową Polskę, nieśmier 
telną, promieniejącą na świat cały. 

Potęga poezji, potęga tonów, ge- 
njalne natchnienie i tytaniczna siła 
oddziaływania u Mickiewicza, czyste 
wzloty Słowackiego i muzyka, muzy 
ka Chopina! Opiewały Polskę, To od 
działywanie na najbardziej subtelne, 
najbardziej wrażliwe uczucia ludzkie 
i rzucanie w tłumy swej polskości, swe 
go bólu niewolników, swej przeszłoś 
ci bohaterów, to była ulga, to była po 
śmiertna chwała narodu, wykreślo 
nego politycznie z karty Europy. 

Tak się złożyło, że z pośród naj 
słynniejszych ludzi literatury i sztuki 
na Emigracji, żaden nie był bohate 
rem wojskowym, ani nawet walecz 
nym insurgentem, bowiem jak wiado 
mo Lelewel i Mochnacki, nie zajęli 
przodującego miejsca w szeregach, 
które słowem do boju powiedli. 

„Mickiewicz, Słowacki, Chopin, by 

li w 381 r. zagranicą, Słowacki z Wro 
cławia do Londynu i Paryża wędruje, 

„Mickiewicz po wywczasach w Poznań 
skiem, wyrusza do Drezna, Chopin 
przeżywa w Stuttgardzie, a potem ró 
wnież w Dreźnie, szaleństwo rozpaczy 
i niepokoju o bliskich. Nocami nie 
śpiąc, komponuje' najrozpaczliwsze 
swe preludja (24 i 2), oddając się stra 
szliwym wizjom zdobywanej Warsza 
wy. gwałconych kobiet, ruiny ukocha 
nego miasta i potwornego zwycięstwa 
Moskali, doprowadzającego nerwowe 
go artystę do podobnego jak w Dzia- 
dach bluźnierstwa. : 

Sztuka i czas, wypowiadanie sie 
bie, i tej Polski, o jakiej marzył, prze 
lewane w słuchaczy wieści o kraju i 
narodzie nieszsczęśliwym, a chcącym 
wytrwać, o jego chwalebnej przeszłoś 
ci, sława powodzenie, ukoiły nerwy 
Chopina. Wszyscy oni wyżywali się, 
jak tego chciała epoka romantyczna 
w okrzykach i superlatywach uczucio 
wych, nie przestając być szczerym w 
swych kompozycjach artystycznych, 
może więcej nawet niż w życiu i sto 
sunkach z ludźmi. Zwłaszcza w sto 
suhkach z kobietami! W przeciwieńst 
wie 'do romantyków i romantyczek 
francuskich, którzy kochali namiętnie 
i realnie, romansowali obficie i rozma 

icie biorąc sobie z tych zdarzeń mocny 
pokarm artystyczny, na tomy prozy i 

poezji nasi Najsławniejsi, kochali się 
łzawiej i o wiele platoniczniej, Niesz- 
częśliwie, przytem. Ale to już należało 
do stylu. Jakiejkolwiek intensywności 
były „transports passionels“, kochan 
kowie czuli się w obowiązku rozpa 
czać nad niedolą miłosną lub nad zni 
komością szczęścia. 

Chopin jednak mógł bez romanty 
cznej amplifikacji cierpieć istotnie 
nad swemi sercowemi przejściami. 

Potraktowany przez rodzinę hra 
biów Wodzińskich mniej więcej tak, 
jak Mickiewicz przez Ankwiezów, go* 
rzej, bo był wszak ukochanym przez 
całą rodzinę Fryckiem, przyjacielem 
od dziecka hrabiczów i hrabianki 
schował do kasetki, którą znaleźli po 
śmierci, kartkę z napisem: „moja bie 
da* wraz z bukietem ukochanych fjoł 
ków... i poszedł zdobywać nieśmier 
telną chwałę w muzyce, jakiej do jego 
pojawienia się nie słyszano na świecie 
Był wtedy, w.epoce Liszta, za którym 
szalała Europa i wszystkie kobiety, 
za czasów modnego Meyerbeera, Shu 
berta, Shumana, Thalberga, był i po 
został jedynym! Kiedy ukazywał się 
błady, o cudnym profilu, smukły jak 
trzcina w nieposzlakowanym fraku, 
(był niezmiernym elegantem i kapry 
sił o fraki, krawatki muślinowe, i 
wszelkie akcesorja tualetowe), gdy 
długie palce białych rąk wyciągnął 
nad klawjaturą swego Pleyla, spra- 

wiał nad audytorjum czar. Kto słyszał 
wielu wirtuozów, wie o tem, że pod 
względem techniki mogą być setki 
rywalów, pod względem wywieranego 
wrażenia, jakiegoś magnetycznego flu 
idu, idącego od mistrza ku słucha 
czom, bywa jeden na tysiąc. Takim 
mistrzem tonów, czarującym swym 
sposobem grania, czyniącym z ludzi 
uniesione nad światy duchy, jest Pa 
derewski, grający nikt niewie jak, ale 
tak jak nikt. A wtedy musiał takim być 
Chopin, mający jeszcze tę wyższość, 
że kompozycje jego były najsubtelniej 
sze, potężne i tragiczne, liryczne i me 
lodyjne, śpiewały o miłości i o cierpie 
niu bez granie, wydzierały z duszy naj 
głębsze uczucia, spowiadały słucha 
cza z tajemnie serca, i narzucały wi 
zje jakiegoś dalekiego kraju, pogrążo 
nego we krwi bohaterów, we łzach 
matek i płaczu dzieci. 

Infortunee Pologne, heroique et 
martyre, długo się odzywała w akor 
"dach poety-historyka-muzyka. Mówi 
ła o sobie przez te długie lata, kiedy 
już nikt o niej nie mówił. Kiedy już i 
Chopina samego znano, jako człowie 
ka, jedynie z romansu z genjalną bur 
żujką, Aurorą Dupin baronessą Dude 

vant, która porzuciwszy męża i wdzia 
wszy hajdawerki, paliła fajkę w dziel 
nicy Łacińskiej a zmieniając kochan 
ków, pracowicie, wytrwale pisała, za- 
rabiając na sławę i utrzymanie domu 
Napisała temu blademu Polakowi 
spotkanemu gdzieś u znajomych „On 

Vous adore! George". I już wszystko 
było zrobione. Wzięła go w niewolę. 
Żorż, herod baba chociaż macierzyń 
ska dla swych ukochanych i dobra 
dla przyjaciół, zagarnęła słabego, ka 
szlącego już mocno Frycka wswe ra- 
miona, i nieprędko wypuściła. Było 
mu z nią zapewne tak, jak każdemu z 
nich, dobrze i źle. Dręczyła go despo 
tyzmem, tylko nie mogła mu robić 
scen zazdrości, czego pewnie żałowa 
ła, bo był jej wierny i steroryzowany, 
ale narzeka na niego że był kapryśny. 

Bo też wlokła go za sobą gdzie ją 
fantazja i żelazne zdrowie popchnęło 
aż do tej cudnej, ale najmniej dla Cho 
pina odpowiedniej zimą Majorki, do 
zimnego, ponurego klasztoru w Vall 
demosa, gdzie ona, wsłuchując się w 
wyjący po pustych korytarzach 
wicher,  widziałą widma — mni- 
chów i opisywała ich ewolucje, a wra 
żliwy i nerwowy Chopin tracił pano- 
wanie nad sobą, Ona miała z nim kło 
pot, bo chorował i kaprysił, on uginał 
się pod jej despotyzmem i pewną bru 
talnością tej wspaniałej, ale grubo 
skórnej Francuzki. Zrywa z nią i ucie 
ka jak od wampira zabierającego mu 
życie. I potem eoraz jest słabszy, ale 
gra. Gra taki blady, taki cień człowie 
ka, że przyjaciele obawiają się za ka- 
żdym koncertem że padnie na estra 
dzie. Ale jego palce grają prowadzone 
siłą nadziemską. Muzyka żyje w nim 
zawsze potężna, rozrywa to nikłe cia 
ło, pochłania tę twarz coraz subtelniej 

szczupłą. 
Jeszcze z Londynu jesienią 1849 r, 

pisze żeby mu fjołki przygotować w 
mieszkaniu na przyjazd, jeszcze się 
cieszy tem nowem, wygodnem urzą 
dzeniem. Aż w październiku 1849 r. 
przychodzi pogorszenie. Krwotok i... 
kwiat emigracji, pieśń Polski umie- 
TA, 

Przyjaciele, Grzymała, Franchom- 
me są przy łożu, otaczając w ostatecz 
nej walce artystę, który spokojnie i ze 
świadomością żegna się z życiem. 

Umierać chce tak, jak żył, w muzy 
ce zatopiony, wniebowzięty przez 

tony. 
Prosi Delfinę Potocką, która przy 

pędziła do Paryża na wieść o jego 
chorobie, by mu grała i Śpiewała. Bia 
ła Dialy, Krasińskiego kochanka, sta 
je przy fortepianie i drgającym ze 
wzruszenia głosem śpiewa arję z Bel 
liniego Beatrice di Tenda. 

Na falach dźwięków  ulatywała 
zmęczona dusza Chopina. O godzi- 
nie 3 rano 17 października zmarł 
wsparty na ramieniu Grzymały. Pięk 
ny był po śmierci, jak rzeźba najsub 
telniejsza. Za trumną jego snuła się 
melodja Marszu żałobnego, który na 
pisał z myślą o wielu, wielu śmier 
ciach, a zakończył go z wiarą w nie- 
śmiertelność swoją i Pieśni. Powinien 
do nas powrócić. Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Aresztowanie byłego komisarza czrezwyczajki 

Mieszkaniec wsi Zaryniszki gminy piotr 
wskiej Adam Pakułaniec przypadkiem spot 
Kkał w połu pewnego osobnika, który wydał 
mu się znajomym. Gdy sobie dobrze uprzyto 
mnił skąd go zna, przypomniał iż jest to b 
komisarz czrezwyczajki w Mińsku Borys 
Usmałowicz  Usmałowicz w roku 1921 w 
Mińsku skazał na Śmiefrć ojca Pakułańca 
Józeia oraz skazał jeszcze kiłku znajomych 
Polaków i Białorusinów. 

Pakulaniec w 1925 roku zbiegł do Polski 

i osiadł we wsi Zaryniszki. Tu za oszezędzo 
ne pieniądze w Łotwie i Prusiech gdzie w 

ciągu osłatnich 5 lat pracował nabył kawa- 
łek ziemi i zbudował domek. Usmałowiez 
b. kat czrezwyczajki pracował w charakte 
rze administratora majątku u Piotra Kryziń 
skiego, pochodzącego z Polesia. W: zsriązku 
z deniesieniem Pakulańca policja zatrzyma 
ła Usmałowicza. aż do czasu wyświetlenia 
sprawy. (e) 

Tragiczna śmierć dwóch studentów U. $. B. 
Fatalne skutki wichury nad gminą drujską. Pozrywane 

dachy, powywracane drzewa. 
Wie wczorajszym numerze „Kurjera* do 

nosiliśmy © utonięciu w Drui naskutek wy 
wrócenia się kajaku dwóch młodych ludzi 
Czesława Guzdo i Juljana Glota. Jak się 0- 

beenie dowiadujemy obaj tragieznie zmarli 
byli studentami U. S. B. i zginęli podczas 
burzy, która szalała onegdaj nad Drują i 
«okolicą. Niezwykłej siły wiehura wyrządziła 
wówczas niezliczone szkody w lasach i ogro 
dach. Wiatr huraganowy pozrywał w całym 
szeregu pobliskich wsi słomiane strzechy, po 

wywracał drzewa i połamał drzewka owG 
cowe. 

Silną wichurą został również zerwany 
dach ze starej bóżniey żydowskiej w Drui 
oraz powywracane drzewa na miejscowym 
ementarzu. 

Wiehura ta zastała na rzece Czesława Gu 
zdę oraz goszczącego u niego na wywezasach 
przyjaciela Juljana Glota. Silnym podmu- 
chem wiatru kajak został wyrócony i obaj 
młodzieńcy znaleźli śmierć w nurtach rzeki. 

Zagadkowy wypadek na drodze Holszany — 
Bohdanów. 

Strzały do ambulansu!pocztowego. Kim jest nieznany osobnik? 
Stanisław Urkiel woźniza urzędu poczto 

wego w Holszanach wioząc korespondencję 
poeztową z funkcjonarjuszem pocztowym 
Piotrem Dawidowiczem na st. Bohdanów 
pow. wełożyńskiego spostrzegł na drodze ja 
kiegoś jegomościa który, stojąc na skrzyźo 
waniu dróg wyczekiwał powózu. Urkiel ze 
szedł z wozu i udał się w kierunku owego 6 
„sobnika. Gdy ten zauważył, że woźnica skie 

rował się do niego zaezął uciekać. Woźnica 
pobiegł za nim. Wówczas nieznajomy wydo 
był rewolwer i oddał w kierunku woźnicy 
dwa strzały Woźnica również wystrzelił, 
lecz wszystkie strzały chybiły. Podejrzany 
jegomość znikł. 

© zajściu zamełdowano policji która pro 
wadzi dochodzenie. (e) 

Dwa wstrząsające wypadki. 
5 letni chłopiec zastrzelił się. 16 miesięczne dziecko 

utonęło w cebrze z wodą. 
‚ W) powiecie wilejskim, we wsi Barańce 
46-tomiesięczny Eugenjusz Wiieromiej wpadł 
dlo stojącego na podwórzu cebra z wodą i 
utonął. 

W, pew, brasławskim w zaścianku Kalin 
kowszczyzna gm.  przebrodzkiej pozosta 

wiony sam w mieszkaniu pięcioletni Mie 
ezysław Szczerbiński wydostał z szafy rewel 
wer i manipulując nim spowodował wy 
strzał. Kula utkwiła w szyi dziecka kładąc 
je trupem na miejseu. Takie to są skutki bra 
ku dozcru ze strony rodziców. (0), 

Krwawo zakończony spór © łąkę. 
Mikołaj Żukowicz lat 60 i Mikołaj Wysoce 

Ūki lat 40 paśli bydło na pastwisku własnem 
we wsi Sakowicze gm. kurzenieckiej. Pastwis 
%a ich mieściły się w sąsiedztwie i nie były 
ogrodzone. Często powstawał spór że bydło 
jednego z nich wchodzi na pastwisko sąsia     
Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

  

Grodno. 
"CIEKAWE ODKRYCIA PRZY RE- 

„STAURACJI FARY WITOLDOWEJ 

W GRODNIE. 

W czasie badań, prowadzonych w 
czwiązku z restauracją dawnej fary 
'Witoldowej (obecnie kościół garnizo 
mowy) w Grodnie, odkryto szereg cen 
mych motywów gotyckich, które w 
znacznym stopniu przyczynią się do 
restauracji kościoła. 

W prezbiterjum pod warstwą tyn 
<ków i cegły odsłonięto kamienne ok 
no gotyckie. W nawach bocznych od 
kryto zamurowane fragmenty gotye 
kich okien, dobrze zachowane glity 
okienne, oraz pierwotne okapy. Na 
dalszych kondygnacjach szkarp znale 
ziono dobrze zachowane obramowa 
mia kamienne. Pozatem wydobyto uk 
ryte w warstwie murów fragmenty go 
'tyckich rozet i maswerków. 

Obecnie prowadzone są dalsze ba 
«dania celem odkrycia dawnych moty 
wów gotyckich w kościele, 

Święciany. 
Święciany czczą pamięć Ś. p. por. 

Żwirki i inż. Wigury. 

W dniu wczorajszym odbyło się 
„żałobne nabożeństwo za duszę tragi 
«cznie zmarłych lotników polskich por. 
Fr. Żwirki i inż. Wigury. W żałobnej 

. tej uroczystości wzięli udział przedsta 
wiciele władz starościńskich, wojsko- 
wych, KOP., samorządowych, mło 
dzież szkolna, harcerze, Federacja. 
oraz liczne rzesze ludności miejsco 
«wej i zamiejscowej, 

Komitet uczczenia bohaterów prze 
'štworza pod przewodnictwem wice 
starosty p. Jaśmana posłanowił ucz 

«cić pamięć tragicznie zmarłych boha 
terskich lotników. Postanowiono w 
'rodzinnem mieście śp. por. Żwirki w 
„domu Jego urodzin wmurować pamią 
tkową tablicę oraz ufundować stypen . 
djum im. por. Żwirki i inż. Wigury 
«dla absolwenta gimnazjum i seminar 
jum pow. święciańskiego, kształcące 
go się w lotnictwie. Pozatem uchwalo 
'mo ulicę przy której urodził się Ś. p. 
por. Żwirko przemianować na ulicę 
por. Franciszka Żwirki, (z) 

Widze. 
W NASZEJ SZKOLE. 

Nasz budynek szkolny nigdy nie jest „pu 
sty, W. ciągu roku szkolnego dziatwa za- 
pełnia go gwarem i wesołością, w czasie wa 

kacyj byli wychowankowie naszej szkoły, a 
obecnie uczniowie szkół średnich, pamięta- 
jąc o miłych chwilach spędzonych w pierw 
szych latach swego dzieciństwa, zbierają się 
ną boisku i w budynku szkolnym spędzają 
©zas na grach sportowych i miłych pogawęd 
kach. Miło jest widzieć i patrzec szczególnie 
nam wychowawcom na to, że w Śercach mło 
„dzieży nie została zatarta pamięć o szkole. 
By dać realny temu wyraz, byli nasi wycho 

    

   

da. Onegdaj kłótnia doprowadzona zotala 
do tego, że Żukowicz nożem uderzył sąsiada 
powodu ężkie uszkodzenie ciała. 

Wbsockiego odwieziono do szpitala w 
Wilejce. Żukowicza pwzekazano do dyspo 
zycji władz sądowych, 

    

  

Jutro premjera potężn. dram. obyczajow. na tle wojny świat. 

WATERLOO BRIDGE 
Film ten został uznany przez krytyków amerykańskich jako 
jeden z największych triumfów kinematografji. Jest jednocześ- 

nie najpiękniejszym filmem sezonu. 
W rolach głównych: Kant Douglass i Mae Clarke. 

Obraz osnuty na tle dramatu erotycznego w grozą przejmują- 
cych dniach wojny, podczas krwawego bombardowania ulic 

Londynu z cepelinów. 
  

wankowie postanowili odegrać sztukę „Kar 
paccy górale* i całkowity dochód przezna 
czyć na szkołę. Piękny i szlachetny ich pro- 
jekt został uwieńczony powodzeniem. Sztu- 
ka została należycie przygotowana i odegra 
na bardzo dobrze czego dowodem było ogól- 
ne uznanie licznej publiczności dla „młodych 
aktorów". 

Dziękuje i cieszymy się z tego tem bar- 
dz że szlachetny i drogi szczególnie nam 
wyczyn naszych wychowanków jest dowo- 
dem rozumienia oświaty, za co tą drogą skła 
damy serdeczne podziękowanie za bezinte- 
resowny trud i pracę dla dobra szkoły i ma 
my nadzieję. że w przyszłości, gdy zajmiecie 
stanowiska w społeczeństwie, staniecie się 
dobrymi i rozumnymi obywaelami dla któ 
rych jednem z pierwszych zadań będzie pod 
niesienie oświaty w naszej Ojczyźnie, przez 
co wzniesiemy ją na wyżyny dobrobytu i mo 
carstwowošci. 

Dziękujemy szczególnie p. Derełłównie J. 
stud. Un. St, Batorego za reżyserję. naszym 
„młodym aktorom* za dołożenie starań w 
należytem odegraniu sztuki, oraz miejscowe 
mu Komitetowi Rodzicielskiemu za współ- 
pracę, R. G. 

  

   

   

Postawy. 
Jesienny seżon teatralny. 

Koło Postawskie Związku Rezerwistów 
rozpoczęło w dniu 11 b. m. sezon wysta- 
wiając jednoaktową sztukę p. t. „Pacjent z 
prowincji* wyreżyserowaną staraniem kie 
rownika szkoły powszechnej we wsi Skirele 
p. Władysława Kuty i odegraną przez wiej 
ską młodzież sfederowaną. Przedstawienie 
zaszczycili swą obecnością przedstawjciele 
Zarządu Powiatowej Federacji P. Z. O. O. 
p. p. A. Niemczynowicz, Fr. Jagielski, J. So- 
kėti Z. Rzeczycki. Po przedstawieniu odbyla 
się zabawa taneczna niczem nie zakłócona, 
a to dzięki dobrej organizacji. J. S. 

Soły. 
Ucieczka z aresztu policy jnego. 
Przed kilku dniami przez funkcjonarju- 

szów policji w Sołach aresztowany został 
niejaki Izydor Surowiec, poszłakowany © Кга 
dzież 4 owiec. Surowca osadzono w areszcie 
gminnym w Sołach. skąd w dniu 14 b, m 
miał być odtransportowany na posterunek 
policji w Ostroweu, W. nocy z 13 na 14 а- 
resztowany zrobił otwór w suficie areszłta, 
przedcestał się na dach i zbiegł, 

Gdy zauważono ucieczkę — zarządzono 
pościg. Po upływie dwóch dni zbiegły zja- 
wił się na postrunku w Sołach i oddał sie 
dobrowolnie do dyspozycji władz sądowych. 
Osadzono go ponownie w areszcie. (e) 

Z pogranicza. 
Ucieczka aresztowanych Polaków 

z Litwy do Polski. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 14 na 
15 b .m, w rejonie Oran koło rzeki Mereczan 
ki na teren Polski usiłowało przedostać się 
dwóch osobników. którzy spotkali się z pa 
trolem litewskim. Litwini użyli broni raniąc 
ciężko jednego z nich drugi zaś korzystajac 
z zamieszania rzucił się w nurty rzeki Me 
reczanki i uniknął w ten sposób śmierci. 
Cudem uratowanym był 21-letni Włady 
sław Puczkis z Szaweł, który zbiegł z wię- 
zienia litewskiego. Rannym jest jego towa 
wzysz 24-letni Piotr Korzec. 

Burza. 
W, dniu 11 września 1932 roku © godzinie 

4 po południu szalała gwałtowna burza po- 
łączona z ulewą i piorunami nad osadą Szym 
kowszezyzna i. okolicznemi wioskami. W. cza 
sie burzy piorun uderzył w zabudowania 
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Akademja 
ku czci Ś. p. Żwirki 

I Wigury. 

Ku czci poległych Śmiercią  lot- 
ników bohaterów przestworza Ś. p. 
Franciszka Żwirki i ś. p. Stanisła- 
wa Wigury odbędzie się dzisiaj w 
sobotę dna 17 b. m. o godz. 18 m. 45 
Uroczysta Żałobna Akademja w Miej- 
skim Teatrze Wielkim na W. Pohu- 
lance. 

Wstęp wolny. Dla delegacyj, pra- 
sy, przedstawicieli instytucyj i towa- 
rzystw zostały zarezerwowane miej 
sea w parterze w pierwszych pięciu 
rzędach. 

Gi 

Pokaz gazowy w Wilnie. 

Zarząd Komitetu Wojew. Wileń- 
skiego LOPP komunikuje, że odwo 
łany zeszłej niedzieli, z powodu tra 
gicznej śmierci ś. p. por. Franciszka 
Źwirki i Ś. p. inż. Stanisława Wigury. 
pokaz gazowy w Ogrodzie Bernardyń 
skim i próbny alarm lotniczo-gazowy 
połączony z gaszeniem Świateł na uli 
cach, odbędą się w nadchodzącą nie- 
dzielę dnia 18 b. m. Pokaz gazowy 
w Ogrodzie Bernardyńskim odbędzie 
się o godz. 13, próbny alarm lotniczo- 
gazowy o godz. 20. 

Pokaz gazowy w Ogrodzie Bernar 
dyńskim będzie miał na celu zade 
monstrowanie nalotu nieprzyjaciel 
skiego na Ogród i zarzucenie go bom 
bami gazowemi. Obrona przeprowa 
dzona będzie przy pomocy karabinów 
maszynowych i zasłony dymnej. Po 
skończonym ataku zademonstrowana 
zostanie działalność drużyn obrony 
przeciwgazowej, odkażających zatru 
ty teren i drużyn ratowniczych. W 
czasie pokazu przygrywać będą dwie 
orkiestry, W wypadku deszczu pokaz 
będzie odwołany. : 

Wieczorny alarm lotniczo-gaz0wy 
połączony ze zgaszeniem świateł ne 
ulicach miasta ma na celu zapoznanie 
ludności z jednym ze środków obron” 
przeciwłotniczej biernej mającym za 
zadanie skryć w ciemnościach atuko 
wany objekt i w ten sposób utrudnić 
nadlatującej nieprzyjacielskiej eska- 
drze trafienie doń i wykonanie nisz- 
czycielskiego zadania. 

Spędy koni. 

Wileńskie Towarzystwo Organiza 
cyj i Kółek Rolniczych organizuje 
spędy koni, na których Komisja Re 
montowa będzie dokonywała zakupy 
koni do wojska. Spędy te odbędą się 
w następujących miejscowościach i 
terminach: Wilno — 19 września, 
(Rynek Kalwaryjski), Oszmiana — 
26 i 21 września, Mołodeczno — 22 
września, Święciany >— 23 września. 

Konie winny być doprowadzone 
na miejsce spędów w oznaczone dnie 
nie później niż na godzinę 7 rano, 
gdzie je uprzednio przejrzy inspektor 
hodowli koni Wileńskiego Towarzy 
stwa Org. i Kółek Roln. i wyda odpo 
wiednie zaświadczenia. 

Na powyższych spędach będą za* 
kupywane wyłącznie konie od rolni 
ków. Konie należące do handlarzy 
dopuszczane na spęd nie będą, Ko 
misja Remontowa będzie kupować tyl 
ko wałachy i klacze w wieku od 3—6 
lat. 

Rolnicy we własnym interesie po- 
winni wykorzystać okazję możliwoś 
ci sprzedania swych koni bezpośred 
nio do wojska. 

W innem świetle. 
Pisaliśmy w .Kurjerze* z dnia 11 i 15 

b, m. o rzekomo pomysłowem wyeksmito 
waniu przez właścicielkę domu p. Abramo 
wiczową kilku rodzin z domqu nr, 16 przy 
ulicy Sokolej. Informacje do tych notatek 
otrzymaliśmy cd jednego z eksmitowanych 
p. J., a następnie stwierdziliśmy, że do wi 
ceprokuratora II rewiru wpłynęła też w iej 
sprawie skarga lokatorów tego domu. 

Tymczasem wczoraj przyszła do naszej 
redakcji wraz z p. Klukowskim p Abrama 
wiczewa i złożyła takie wyjaśnienie całej 
sprawy: Nabyła dom przy ulicy Śokolej nt. 
16 w kwietniu b. r. od poprzedniego wł: 
ciela p. Tuczyńskiego w drodze licytacji za 
niezapłacónć długi. Gdy po upływie pewńćżo 
czasu zażądała ód lekatorów zapłaty kómor 
nego ci oświadczyfi że zapłacili je ża rok 
zgóry poprzedniemii właścicielowi. pfzyczem 
okazali odnośne pokwitowania | 

Ponieważ „tranzakcja* ta dekonana zo 
stała już wówczas gdy p. Tuczyński właści 
eielem domu nie był p. Abramowiczowa spra 
wę skierowała do sądu. Tu się wyjaśniło, że 
rzekoma zapłata komornego zgóry była @К 
cją, a Tuczyński wystawił odnośne pokwito 
wania w myśl zasady „ani tobie, ani mnie* 
Na tej podstawie zapadły wyroki eksmitują 
ce. Sprawa zaś z p. Klukowskim przedsia 
wia się też inaczej niż to opowiadają loka 
torowie. Przy domu tym jest ogród Lokato 
rewie nietylko nie wpuszezali właścicielki 
p. A. w obręb jej domu lecz zaczęli niszczyć 
drzewka i szczepy. Ponieważ p. A., mając 
64 lata i sterane zdrowie nie mogła dać so 
bie rady z takimi lekatorami, poprosiła p. 
Klukowskiego który jest policjantem, o © 
piekę nad domem i ogrodem P. Klukowski 
był więc opiekunem, a nie rzekomym ,no 
wym* właścicielem domu. Zamieszanie zaś 
do tej sprawy p. K. tłumaczyć też można i 
tem że p. K. był głównym świadkiem stro 
ny pozywającej w procesie o eksmisję. 

Tak się więc przedstawia ta prawa w in 
nem oświetleniu. 

APS EETTE TEST ENN SKK 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczna! 

(ISI ITS 
Stanisława Bobrowicza zamieszkałego w osa 
dzie Szymkowszczyzna gminy budsławskiej 
Z powodu bardzo silnego wiatru cały budy 
nek odrazu stanął w płomieniach, wobec cze 
go wszelka akcja ratownicza była bezskute 
czna, chlew i stodoła znajdujące się pod je 
dnym dachem spłonęły doszczętnie wraz z 
całkowitemi zbiorami tego roku. Spaliły się 
również narzędzia rolnicze znajdujące się w 
stodole oraz byczek jednoroczny. Straty się- 
gają kilku tysięcy złotych. 

  

    

WI BONES ECT 

Pogrzeb ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury. 

    

dze którą postępował kondukt pogrzebowy 
prowadzony pr biskupa polowego Galla z 
kościoła św. Krz na ćmentarz Powązkow 

  

   

i. Trumny wynieśli z kościoła na swych 
ach koledzy bohaterskich lotników. Zło- 

żone zostały one na kadłubach samolotów. 
      

Przybycie więźniów z Z. 5. R. R. 
W dniu dzisiejszym o godz. 7.30 

rano na słację Baranowicze Centralne 
przybył ze Stołpców pociąg, wiozący 
więźniów politycznych z Rosji So- 
wieckiej. Jest ich 40 oraz 40 osób. 
członków ich rodzin. Jeden z więź- 
niów politycznych. nazwiskiem Wery- 
ho. który miał być również wymie 
niony, zmarł w Sowietach jeszcze w 
dniu 5 b. m. 

Wśród przybyłych jest 17 księży 
katolickich i 1 prawosławny. Dwóch 
z tych księży skazanych było na karę 
śmierci, a mianowicie ks. Fedorowicz 
i ks. Skalski. 7 księży więzionych było 
w Sołowkach. Nazwiska ich są: Do- 
minik Iwanow, Bazyli Stysło, Józef 
Jóźwik, prałat Stanisław Przyrębel z    

  

Leningradu, Franciszek  Bujalski, 
Franciszek Trocki i Wiktor Kryweń- 
czyk. 

O godz. 8 pociąg przybył na stację 
Baranowicze Poleskie, witany dźwię 
kami orkiestry. Przybyłych witali 
starosta Neugebauer. burmistrz Bara 
nowicz Jarmulski i przedstawieciel 
Czerwonego Krzyża dr. Malkiewicz. 

W niedugim czasie po przybyciu 
byli więźniowie udali się do łaźni 
miejskej, do kąpieli, poczem ulokowa 
no ich w wynajętej dla nich kwate 
rze. Opiekuje się nimi przez cały czas 
pobytu w Baranowiczach Polski Czer 
wony Krzyż i specjalny baranowicki 
komitet. 

Według listy ustalonej na miejscu 
po przybyciu więźniów politycznych 
do Baranowicz stwierdzono, że za- 
miast 41 więźniów politycznych przy- 
było tylko 39. Jeden nazwiskiem We- 
ryho. jak już wyżej podawaliśmy, 
zmarł 5 września za kordonem, wysy 

łając do ojczyzny żonę z czworgiem 
małoletnich dzieci. Pozatem Krzywie- 
cka Janina w ostatniej chwiłi zmożo 
na ciężką chorobą pozostała na łożu 
boleści za kordonem w oczekiwaniu 
śmierci, wysyłając do Polski siostrę 
i jej koleżankę. 

Nazwiska więźniów przybyłych do 
Baranowicz są następujące: Borowski 
Stanisław z 2 dzieci, Gołowańczuk 
Paweł z 5 dzieci, Gołowańczuk-Zwol 
ska Kazimiera, ks. Jarosławski Piotr, 
Maleszkiewicz Antoni, Mareinkowski 
Teofil, Święcicki Zygfryd, Nowicka 
Anatolja z matką, Ćwirbutt Michał, 
Schmidt Ludwik, Borgman Janina, 
Granicki Jan, Rogozińska Marja, ks. 
Trocki Franciszek, ks. prałat Przyrę 
keł Stanisław, Nowicka Katarzyna z 

matką, ks. Kryweńczuk Wiktor, Fe- 

dorowicz Czesław z ojcem i matką 
oraz z 2 innemi kobietami (ksiądz 
ten był skazany w Sowietach na 
śmierć bez prawa korzystania z ła- 
ski), Marcon Kazimierz, ks. Sokołow 

ski Marjan, Żyłowski Edward i Ży- 
łowski Zefiryn, Ellert Władysław z 
żoną, matką i siostrą z mężem, Ży- 
łowski Wacław, Jaworski Sabin z 
ojcem i matką, ks. Świderski Jan, 
ks. Naskręcki Kazimierz z ciotką, ks. 
prałat Skalski Antoni z matką, ciotką, 
dwoma mężczyznami i kobietą z mę- 
żem, ks, Jóźwik Józef, ks. Stysło Ba- 

zyli, ks. Bujalski Franciszek, ks. Sa 
wieki Bolesław z matką, ks. Iwanow 
Dominik, ks. Zych Zygmunt, ks. An- 
druszkiewicz, Szałaski Jan, Nowicki 
Donat z ciotką, Tnogiewcz Roman, 
ks. Skalski Teofil (skazany w Sowie- 
tach na śmierć bez ułaskawienia) 
oraz jeszcze 5 kobiet. 

   

  

  

„Gniew“ wykrył kradzież. 
Wi tych dniach pies policyjny „Gniew* 

zdał świetny egzamin swych niepowszednich 
zdolności detektywistycznych. 

Przed kilku dniami policja śledcza m. 
Wilna powiadomiona została że w nocy do 
mieszkania p. Jadwigi Paszkowskiej przy ul. 
Szkaplernej przedostali się przy pomocy wy 
trycha lub dobranego klucza złodzieje, któ 
rzy skradli stamtąd rozmaitą garderobę i 
bieliznę na ogólną sumę przeszło 1.000 zł. 

* Po otrzymaniu tej wiadomości! na miejsce 
wypadku niezwłocznie udało się kilku wy- 
wiadoweów oraz starszy przodownik policji 
śledczej że swoim wychowankiem „, Gnie- 
wem*. . 

Po przybyciu na miejsce kradzieży oka 
zało się że wszelkie Ślady są zatarte W pe 
wnej jednak chwili poszkodowana p. Paszko 
wska zwróciła uwagę wywiadowców na ja- 
kąś paczkę pozostawioną przez złodziei a 
leżącą przy drzwiach wejściowych. Paezka 
ta przez nikogo nie była dotykaną. Po po 
kazaniu tej paczki „Gniewowi* pies wkrótce 
wpadł na odpowiedni ślad i w kilka chwił 
później zaprowadził wywiadowców pod 
drzwi mieszkania Jerzego Mampryjewa i 
Henryka Sakowicza. Wi wyniku przeprowa- 
dzonej w ich mieszkaniu rewizji odnalezione 
skradzione rzeczy zaś Mampryjew i Sako- 
wiez klnąc psa ile wlazło przyznali się na 
miejscu do popełnionej kradzieży. ©). 

Zabawa w ciuciubabke, czvli sprawa 
o zdradę główną. 

Jesienią roku 1981 wzimogła się fala dy- 
wersyj, ekscesów i aktów terrorystycznych 
prowadzonych wpobliżu granicy litewskiej 
przez czynńiiki wrogie państwow: polskiej. 
Wzmożona propaganda litewsko-oświatowa 
prowadzona przez stowarzyszenie „Rytas*, 
niewątpliwie mająca jakiś kontakt ze Związ- 
kiem Odzyskania Wilna wywierała na umy 
śłach ludności wiejskiej zgubny wpływ, Oto 
taki naprzykład zamożny gospodarz z gminy 
olkienickiej, iiiieszkaniee wsi Gierajce Lit 
win.katolik i ojciec 5 dzieciom z prawdziwie 
gedyminowskim upotem twierdził stale że 
za dwa tygodnie nie będzie już w Gieraj- 
cach Polski a przyjdzie Litwa Kiedy mi 
jały obiecywane, przez niego dnie i jakoś 
zostawała Polska — nie słabł w swej wierze, 
przeciwnie jeszcze głębiej się w niej utwier 
dzał a z terminem robił jak z wekslem — 
prolongował go o dalsze dwa tygodnie. 
Ostateczny termin wyznaczył sobie na Wiel 
kanoc która była dla niego najsilniejszym 
argumentem w sprawach z polskimi lub 
polonizującymi się sąsiadami. Na Wiielkanoe 
mówił zaśpiewamy: „wesoły nam dzień na- 
stał* a z was Polaków skórę będziemy darli 
cienkiemi paskami, — drzew na podwórkach 

nie wystarczy — tylu was trzeba będzie po 
wiesić, 

Dzieci swoich oczywiście do szkoły ludo 
wej polsko-litewskiej nie posłał, ale spro 
wadził do nich czysto litewskiego nauczyciela 
i urządził w chałupie coś w rodzaju nielegal 
nych kompletów usilnie agitując wśród są 
siadów by bojkotowali oficjalną ludową 
szkółkę. 

Tymczasem wzmagała się akcja ekscesów 
prowadzonych wpobliżu granicy litewskiej 
przez czynniki wrogie państwowości polskiej 

W. lipeu 1931 roku spłonęła szkoła polska 
we wsi Oserecze, potem w Mergażelach. W 
listopadzie ponownie w Mergażelach poszła 
szkoła z dymem wreszcie spłonęła świeżo 

założona szkółka w Matujzach. 

Policja była bezsilna, Gdy policja jest bez 
silna łatwo w jej ręce wpadają ludzie, któ- 
rych związek ze zbrodnią jest luźny. Wy- 
wiadowca staje się niecierpliwy, chwyta Sie 
poszlak najbardziej nawet niepewnych. Po 
dejrzenie padło na znanych z uporczywego. 
patrjotyzmu Marka Sucheekiego Jana Żydzia 
lisa 26 letniego mieszkańca wsi Gierajce i 
25 letniego Piotra Leonowicza. 

Rewizja dokonana u Marka Sucheckiego, 
Piotra Leonowicza i Jana Żydzialisa ujawni 
ła jedynie u ostatniego palto na wacie pra 
wa strona którego, oraz rękaw nosiły ślady 
oblania naftą dół zaś był mokry uwalany 

   

    

alis twierdzii, że palia 
odd „że % palcie 
6 Ordń jego pirobek 

w błocie. dań a 
tego nie wkładał ad 
tem jeździł po naftę 
Zaborowski. b 

Drugą poszlaką ważną były Ślady, które 
prowadziły od miejsca zbrodni przez drogę. 
rzeczkę łąkę i pole do wsi. Tam jednak gu 
biły się wśród innych śladów. Gubiły się w 
pobliżu domu Żydzialisa, ale innych danych: 
prócz domysłów. że to mogły być jego ślady 
i że wogóle to były ślady  pod- 
palacza; nie było. Inne poszlaki: wersje © 
bembach 0 planie akeji wisiały jeszcze bar- 
dziej w powietrzu 

Mimo to urząd śledczy w trosce o honor 
swej sprawności dostarczył przed kratki są 
dowe trzech rzekomych delikwentów. 

Dnia 16 września b. r. odbyła się przed 
sądem okręgowym w Wilnie rozprawa cięż- 
kiego kalibru. Samó odczytanie aktu oskar 
żenia i zbadanie dwudziestu świadków trwa- 
ło 6 godzin. Niektóre z zenań nadawały się 
do powieści graniczącej z farsą. 

Taki np. siedemdziesięcioletni chłop 
Szezęsnolewicz skorzystał w celu osobistych 
porachunków z okazji i zaczął Sucheckiemu 
przyczepiać fantatyczne fakty. Oto Suchecki 
nieraz mu mówił tak: „Ty będziesz zabity, 
przyjdzie Litwa* i jeszcze inaczej mówił: 
„będzie tobie bomba w okno*, A Suchecki 
zajmował się przemytnictwem i chodził do 
Litwy. Na granicy dają przepustki rolne ‚а 
bywa taki że absolutnie nie ma roli a 
chodzi do Litwy. Zwłaszcza tacy chodzą co 
należą do różnych partyj. Marek Suchecki 
także należał do różnych partyj. Świadek za- 
pytany do jakich partyj zdaniem jego należał 
Suchecki zaczął wyliczać z powagą na pal 
cach: socjalistów, tautininków  przemytni- 
ków, szaulisów uciekinierów, rejmigrantów 
i anarchistów i jeszcze do takiej, mówił, 
należy partji „że jak co przepadnie w Pols- 
ce, to zaraz znajduje się w Litwie", Wgzyst 

kie te zeznania złożył człowiek już raz kara 
ny za fałszywe zeznania i mający urazę do 
oskarżonego który niegdyś przyłapał go na 
kradzieży. 

Inni świadkowie bądź dawali zeznania o 
gólnikowo mówiące o akcji wywrotowej pro 
wadzonej przez odłam społeczeństwa litew- 
skiego i o patrjotyzmie litewskim oskarżo- 
nych, bądź stwierdzali ałibi.  Podejrzenia 
wzbudzał fakt, że wystraszeni świadkowie 
narodowości litewskiej dawali zdawkowe 0d- 
SE" raczej usiłowali wyśpiewać najm 
niej. 

Głos zabrał prokurator: Zastrzegając się 
że poszczególne poszlaki można kwestjono 
wać. stara się ująć zdarzenia w sposób syn- 

tetyczny, Na podstawie wywiadu kapitan 
Hofer ustalił, że 14 fistopada ub. r. trzech 
Litwinów, obywateli polskich podpaliło dom 
we wsi Matujze należący do Józefa Matuj- 
ze, w którym mieściła się szkoła ludowa pol 
ska. 11 listopada Marek Suchecki był na Li 
twie i tam otrzymał odpowiednie instrukcje. 
Potem odbył w Wiilnie konferencję z Biek- 
szą czynnym członkiem szaułisów, pozostają 
cym na usługach wywiadu litewskiego. 12 
listopada żona Sucheckiego otrzymuje pono 
wnie intrukcję z Litwy w następstwie czego 
wybucha pożar w szkole. Suchecki dał nat 
14 Żydzialisowi Leonowiczowi rewolwer i 
dokonano zbrodni. Obok nafty były w robo- 
«ie jakieś granaty. Trzej osk ni mieli o 
trzymać za zamach wynagrodzenie pieniężne 
a w razie konieczności ucieczki na Litwę 
mieli tam otrzymać posady w policji, 

Wbzystkie te dane są dostarezone przez 

wywiad można więc je kwestjonować, ale 
są wielce prawdopodobne, gdyż dane kapita 
na Hofera nie wypływały z żadnych osobis 
tych pobudek i były uzyskane na marginesie 
innych spraw. Że właśnie podejrzenie pada 
na Sucheckiego i spółkę wynika z ich dotych 
czasowego zachowania, postawy wobec szkol 
nictwa polskiego i pogróżek. Oskarżenie koń 
czy prokurator pięknym frazesem o dokład 
ności obrazów przesyłanych przez telewizję 
— zdjęć na daleką metę — i że właśnie tak 

dokładna jest wersja kapitana Hofera, która 
lak się ma do zeznań świadków, jak precy 
‚у]па fotografja uzyskana przez telewizję do 
nieudolnych zdjęć amatorskich. 

Adwokatom Krzyżanowskiemu Jasińskie 
mu i aplikantowi adwokackiemu Antoniemu 
Juchniewiczowi nietrudno było obalić takie 
oskarżenie, w którem zostało dowiedzione 

rżeni ulegli wzmożonej niena- 
ołu polskiego, że w 1931 roku 

był okres wzmożonej antypolskiej akcji 
jednym z jej aktów był pożar w Matujzach, 
ale które io oskarżenie nie potrafiło (poza 
hipotezami) dowieść, że właśnie ci trzej do- 
stali mandat podpalenia. 

Na zakończenie swej przemowy adwokat 

Jasiński zrobił ta dowcipną uwagę: jedy 
ne dowody realne, które mogłyby świądczyć 

o zbrodni io nafta i granaty. Po nafcie zo 

stał smród po granatach nie zostało nawet 

smrodu. 4 

Po siedmiu godzinach rozprawy, po sie 

dmiu godzinach zabawy w ciuciubabkę, spra 

m — bogini o przewiązanych oczach 
igraszki z rzekomymi podpala 

      

   

  

    

  

   

  

  
   

    

     

  

    
zaprze: 
czami. 

Wydano wyrok uniewinniający. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 17 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Program dzien 
ny. 15,15: Piosenki ludowe (płyty). 15,25: 
Kom. meteor. 15,30: Wiad. wojskowe. 15,40 
Słuchowisko dla dzięci. 16.05 Koncert ży- 
czeń (płyty). 17,00: Koncert. 18,00: „Na Pa- 
łukach. — odczyt. 18,20: Muzyka taneczna. 
19,10: Program na niedzielę. 19,15: Tygodnik 
litewski. 19.30: Rozmaitości. 19,35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.45 „Technika ćwiczen 
muzycznych* — pogad.. 20,00: Koncert. W. 
przerwie feljeton. 21.50: Komunikaty. 22,05: 
Koncert chopinowski. 22,40: Komunikaty. — 
22,50: Muzyka taneczna. 

Ost. 

    

   

    

NIEDZIELA, dnia 18 września 1932 roku. 

9.40 — Transmisja z Rzeszowa uroczysto 
ści poświęcenia pomnika ś. p. pułkownika 
Lisa—Kuli. 1158 — Sygnał czasu. 12.10 — 
Kom. meteorologiczny. 12.15 — Trasm. uro 
czystości ku czci poległych Ślązaków. 12,45 
— Odczyt. 13.00 — Poranek muzyczny. 14.99 
— Odczyt. 14.15 — Trasmisja muzyki 
14.35 — „Porady weterynaryjne". 14.55 -—- 
Muzyka. 15,05 — Odczyt rolniczy. 15.25 —- 
Muzyka. 15.40 — Audycja dla dzieci. 16.05 
— Audycja popularna, 17.00 — Koncert. 
18.00 „Co daje: szczęście odczyt. 18.20 — 
Muzyka taneczna. 19,10 — Program na pon, 
19.15 Audycja literacka litewska. —19.30 — 
Rozmaitości. 19,35 — Skrzynka techniczna. 

  

  

  

19.50 — „Kobieta ma głos* Nowiny ze świa 
ta. 20.00 — Koncert. 21.25 — Kwadrans li 
teracki. 21.40 — Transm. finału meczu bok 
serskiego Polska — Włochy. 22.00 — Kom. 
sportowe z prowincji i Wilna. 22.10 — Muzy 
ka taneczna — w przerwie komunikaty. 

SPORT 
z Wilna. 

KOMUNIKAT ZARZĄDU W. O. Z. B. 

Zarząd W. O. Z. B. zawiadamią iż 17 
września 1932 r, odbędzię się w lakąlu Ošrd 

W, F. Ludwisarską 4 zebranie ząrządu. Z po 
wodu szeregu bardzo ważnych sprąw obec- 
ność ezłonków jest konieczną. Początek punk 
tualnie o godzinie 20. a 

LAUDA — MAKABI (BARANOWICZE) 
   

  

drużyny wileńskiej pierwszorzędne znaczenie 
walczy bowiem ona o pozostanie w klasie A. 

Należy oczekiwać zaciętej walki gdyż 
uda z pewnością wytęży całą energję, by 

uniknąć spadku do kl, B. 

  

MAKABI WILNO, CONTRA MAKABI 
GRODNO. 

Dziś i jutro vicemistrz Wilna gości jedną 
z czołowych drużyn Grodna — tamtejszą Ma 
kabi, 

Mecz odbędzie się na boisku Makabi o 
godz. 15-ej. 

LEKKA ATLETYKA. 

Dziś i jutro odbędą się na Pióromonci= 

zawody lekkoatletyczne na odznakę P. Z. L. 
A. Mają one za zadanie wciągnięcie jak naj 
szerszych warstw w orbitę zainteredgowań lek 
ką atletyką i w tym celu umożliwiają start 
prawie wszystkim życzącym. Sądzimy. iż 
powyższe zawody zwiększą kadry miłośników 
lekkiej atletyki tej „królowej sportu”. 

ZAWODY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 

W. niedzielę dnia 18 b. m. o godzinie 12 
odbędą się zawody młodzieży szkolnej w 
Parku im. gen. Żeligowskiego w grach „ko 
szykówka* „siatkówka* .hazena“. 

Podczas zawodów odbędzie się koncert 
muzyki popularnej Wileńskiej Orkistry Sym 
fonicznej pod batutą p. Małachowskiego. Ce 
ny biletów — wejściowe 20 gr. ulgowe 10, 

Ze świata. 
REKORDY WALASIEWICZÓWNY NIE 

ZATWIERDZONE. 

Ostatni Kongres Międzynarodowej Sporto 
wej Federacji Kobiecej zatwierdził szereg 
nowych kobiecych rekordów, Z Polek Wala 
siewiczównie uznano jej rekord na 100 mtr. 
z wynikiem 11,9 sek, i Wkissównie w rzucie 
dyskiem 42 m. 43ctm. 

Jednak dwa „Królewskie rekordy Wala 
siewiczówny nie zostały uznane. Są to: 100 
m. — 11.8 sek. i 200 m, — 24.1 sek. Wina 
spada tu na Amerykański Związek lekkoatle 
tyczny, który zaniedbał pewnych formalności 
potrzebnych do zatwierdzenia rekordu świa- 
towego. 

Nie możemy zarzucać złej woli Ameryka- 
nom, należy jednak stwierdzić. iż mamy dziw 
ne „szczęście* do zagranicy. Ongiś nie uzna 
no rekordu Kusocińskiego w Belgji. obecnie 
zaś spotkało to Wfalasiewiczównę. wpi: 

N dzielny inecz Laudy i Makabi ma did 

“
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KRONIKA 
Dziś: Stygm. św. Franciszka. 

EZ | Jutro: Józefa, Ireny. 

i | ay 

| | Wschód słońca — g. 4 m.55 

wrzesień | „chód | „ — g.5m.33 
w U 

wł Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
Wilnie z dnia 16-1X— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: -- 13” C. 
ь najwyższa - 15° С. 

najniższa -- 4 C. 

768 

Opad: 0,5 

Wiat: połoduiwachadpii 
Tendencja: spadek. 

Uwagi: chmurno, rano deszcz. 

OSOBISTA. 
— Powrót dyr. Yalkowskiego. Dyrektor 

kolei państwowych w Wilnie inż. K. Falkow 
ski powrócił z Włrszawy i objął urzędowa 
me. 

MIEJSKA. 

— Przed redukcjami w Magistra- 
cie. Jak się dowiadujemy, naskutek 
interwencji delegacji żydowskiej w 
sprawie redukcji w Magistracie, pan 
prezydent miasta oświadczył, iż spra 
wa ta jest mu b. bliska i los wszyst 
kich bez wyjątku pracowników leży 
mu na sercu. Dba więc przedewszyst 
kiem o to, aby ci, którzy są żywicie 
lami rodzin, albo mężatki, których 
mężowie zarabiają nikłą sumę, iż z 
niej nie można się utrzymać, zreduko 
wani nie zostali. Obecnie przeprowa 
dzana jest redukcja t. zw. społeczna 
(mężatki, których mężowie pracują), 
potem wejdzie na porządek dzienny 
redukcja urzędników, którzy mają 
prawo do emerytury, t. zn., że bez 
uszczerbku dla urzędników odciążony 
zostanie budżet miasta. Zkolei nastą 
pi reorganizacja całego magistratu. 

Ostatniemi laty samorząd wileń- 
ski znacznie się rozrósł. Obecnie w 
okresie ciężkiego przesilenia Magst- 
rat dąży do komasacji i zwężenia 
swego aparatu aż do rozmiarów roku 
1921—22. Reorganizacja ma na celu 
przeprowadzenie redukcji w ten spo 
sób, by sprężystość aparatu miejskie 
go nie ucierpiała. 

Z KOLEI. 
— Szef wydziełu sanitarnego Min. Kołei 

w Wilnie. W: dniu dzisiejszym przybywa z 
Warszawy szef wydziału sanitarnego min. 
kolei dr. Borzęcki. który zlustruje szpital ko 
lejowy na Wilczej Łapie. Po dokonaniu lu- 
stracji w Wiilnie dr. Borzęcki jutro wyjedzie 
do Brześcia gdzie dokona lystracji sanitar 
nej szpitala kolejowego zakaźnego i qhorób 
wewnętrznych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Ze związku strzeleckiego. Dnia 16 b. 

m. udała się delegacja związku strzeleckiego 
wraz z pocztem chorągwianym do Rzeszowa 
na uroczystości odsłonięcia pomnika pułkow 
mika Lisa-Kuli które się odbędą w dniach 17 

i 18 b. m, 
W ty samym dniu udała się druga dele 

gacja zarządu podokręgu związku strzeleck'e 
go do Katowic na uroczystość odsłonięcia 
pomnika oraz sypania kopca ku czci poleg- 
łych Powstańców Śląskich. 

Powyższe uroczystości odbędą się w Kato 
wicach dyża 17 i 18 b. m. 

— Komunikaty Stow. Rodzina Wojskowa. 
ząd Stow. Rodzina Wojskowa podaje do 

riadomości, że Chór Rodziny Wbjsk. po let- 
niej przerwie, rozpoczyna swą działalność 
pod kierownietwem p. Jadwigi Krużanki, 
artystki opery. Opłata dla Pań wojckowych 
3 zł. miesięcznie, dla Pań cywilnych 4 zł. 
miesięcznie. 

Lekcje będą się odbywały we wtorki i piąt 
ki od godziny 6 do 7 wieczór. Zapisy przyj 
muje sekretarjat R, W. ul. Mickiewicza 13, 
w poniedziałki i cz tki od godz. 5—7 w. 

* * 
Zarząd Rodz. Wbpjsk. podaje również do 

wiadomości że zapisy na lekcje języków ob 
cych, już się rozpoczęły. Zapisy przyjmuje 
w poniedziałki i czwartki od godziny 5—7 
wiecz. sekretarjat R. W|., ul, Mickiewicza 13. 

se * # 

  

   

  

   

    

Sekcja Pracy R. W. zawiadamia że z dn. 
20 września r. b. zostaje uruchomiony kurs 
robót ręcznych (najmodniejsze roboty włócz 
kowe: dział beretowy i szalowy) oraz kurs 
kroju i szycia i kurs introligatorstwa. Opła 
ta na kursie robót ręcznych dla Pań woj- 
skowych 2 zł. miesięcznie, dla Pań Cy 
nych — 3 zł. miesięcznie. Zapisy przyjmują 
się w sekretarjacie R. W, ulica Mickiewicza 
13 w poniedziałki i czwartki od 5—7 wie- 
czór. 

APOSZYZERNEEA, 

WIRGIL MARKHAM. 

  

RÓŻNE. 
— Biuro Wystawy Przemysłu Krajowego 

w Wilnie komunikuje: Otwarta w czwartek 
dnia 15 b. m. wystawa ruchoma przemysłu 
krajowego w Wilnie ulica Mickiewicza 33a 
obudziła znaczne zainteresowanie wśród mie 
szkańców. 

Biuro wystawy odbiera liczne zgłoszenia 
wycieczek zbiorowych. Wycieczki szkolne i 
oddziałów wojskowych, które w piątek od 
rana rozpoczęły zwiedzanie wystawy są opro 
wadzane i objaśniane. i 

Dla wycieczek szkół powszechnych rozsze 
rzono dni od 16 do 20 b. m. Szkoły średnie 
ogólnokształcące i zawodowe zwiedzać ją 
będą w dniach od 21 do 24 b. m, w godzi 
nach od 8 do 14. 

Włstawa czynna je 
40 gr. dła dorosłych za 

  

od 8 do 20. Wstęp 

25 gr. dla młodzieży 
   

ZABAWY. 
— Imprezę p. n. „Dożynki*, organizuje 

w dniu 18 wr: a 1932 r. w niedzielę Ko- 

mitet Rodzicielski szkoły powsz. „Świt* 
Żeligowskiego. 

Na program złożą się: barwne widowiska 
* wyk: 

      

     ne przez szk. powsz 
da wil. Tow: Gimn. „S . Chór Ech 
kier. artys nym p. Wł. Kalinowskiego, 

W imprezy przygrywać będzie or- 
kiestra dęta. Wkloty balonów, Koło szczę: 
i wędka wypełnią przerwy między num 

   

  

     

programu. : 

— „Lutnia“ — Ostatnie przedstawienie 
sztuki Cudowny połów. Dzisiaj w sobotę 
17 b. m. o godzinie 8,15 ukaże się świetna 
sztuka Franka Vospera p. t. Cudowny po 
łów* w reżyserji W. Radulskiego z udziałem 
wybitnych sił w osobach: . Loedla, Haj 
damowiezówny, Wyrw asińskiej— Det 
kowskiej, Zelwerowiczówny  Moranowicza. 
Brusikiewicza oraz Dobrowolskiego. Są to o 
statnie widowiska bieżącego sezonu w Lu 
tni po których nastąpi przerwa międzysezo 
nowa, dla potrzebnych przygotowań do roz 
poczęcia nowego sezonu. 

Jutro w niedzielę 18. b. m, o godzinie 
8,15 „Cudowny po % 

— Dwa ostatnie występy Rewji Morskie 
go Oka w Teatrze Letnim. Dziś sobota 17 
b. m. o godzinie 8,15 pożegnalna rewja let 
niego sezonu p. t, .„Dowidzenia... dowidze 
nia“ z udziałem całego zespołu który stano 
wią: Janina Sokołowska duet taneczny Ina 
i Jerzy Ney'owie Ludwik Sempoliński, Ja 
nina Kozłowska, Jerzy Sulima—jJaszczołt o 
raz Walery Jastrzębiec który prowadzi kon 
feransierkę i chór rewellersów, Po niedziel 
nem przedstawieniu rewji artyści Morskiego 
Oka opuszczają Wiilno. 

Jutro w niedzielę 18 b. m. po raz ostat 
ni w sezonie pożegnalna rewja , Dowidzenia 
dowidzenia*. Frekwencja zapewniona. 

— Ostatnia popołudniówka niedzielna w 
Teatrze Letnim, W. niedzielę dnia 18 b m. 
o godzinie 4,15 odegrana zostanie jako po 
południówka po raz ostatni doskonała rewja 
„Przez dziurkę od klucza”, z udziałem ca 
łego zespołu artystów Morskiego Oka. Ceny 
miejsc zniżone. 

— Ostatni występ N. Zadriniego i Bat Na 
tani. W: sobotę 17 bm. o godzinie 8 i pół 

  

    

  

  

    

  

  

  

   

  

pka Zadriniego i 
hy p. Bat Natani. 

y wystep pp. Zadnego i Bat Na- 
tani w ogrodzie im. gen. Želigowskiego cie- 
szyl się olbrzymiem powodzeniem. Zebraaa 
publiczność nie chciała opuścić parku wzy 
wając wielokrotnie artystów na bis. 

W] programie dzisiejszego koncertu: zna- 
komita sonata Tarteni, symfonja szpańska 
Lola, Sarasate. Krejsler, Zadri (wł. kompoz.| 
oraz śpiewy palestyńskie i orjentalne. 

Bilety do nabycia w kasie o godzinie 5 

P. P- 
— (Ostani pożegnalny koncert słynnego 

pierwszorzkdnego zespołu jazzowego „Six 
Hof Playen Band* odbędzie się w sobotę 17 
września w wielkiej Sali Miejskiej Miłośni- 
cy nowoczesnej oryginalnej muzyki z pew- 
nością nie ominą sposobności i nie wyrzek- 
ną się artystycznej rozkoszy wysłuchania 
pojedyńczego koncertu tem bardziej że wy 
stąpi również słynna śpiewaczka Emma Tau 
ber która z wielkiem powodzeniem produ- 
kowała się w Radjo Wileńskiem. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
UCIECZKA ZNANEGO KRAWCA DO ROSJI 

SOWIECKIEJ .- 

Przed kilku dniami do policji śledczej m. 
Wilna wpłynęło takie zameldowanie: właś 
ciciel sklepu ubrań męskich p. Karnowski 

dał zakładowi krawieckiemu Mejera Elja- 
szewieza (zaułek Dominikański 7) sukno w 
kolorze marengo w dobrym gatunku na 7 
płaszczy męskich wszystkie potrzebne dodat 
ki 4 kołnierze fokowe oraz inne towary na 

ogólną sumę przewyższającą 1000 zł. 
Po upływie umówionego terminu widząc 

że Eljaszewicz nie odnosi obstalunku Kar- 
nowski udał się osobiście do jego zakładu i 
tutaj dowiedział się že Eljaszewicz pokryjo 

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

+— To był wielki człowiek — roz 

wodził się Jobson. — Nikt nie umiał 

tak opowiadać jak on. I miał co opo 
wiadać. Całe życie bujał po morzu. 

Na pięciu oceanach niema ani jednego 
portu, gdzieby nie postała jego noga, 
a znał każdy jak swoją kieszeń. Mu- 

siał się tu czuć straszliwie. Taki odcię 

ty od wszystkiego, co kochał i czem 
żył. Tylko kobiet, to mu tu nie bra 

kowało. 
— Czy miał tu jakich przyjaciół? 

— zapytał niecierpliwie Veen. 

— Wszyscy byliśmy jego przyja 
ciółmi, rozumie pan, chociaż chyba 
nikt nie znał go bardzo dobrze od 
parł tonem religijnej czci Jobson. — 
Czasami w barze rozgadał się o sobie.. 
Miałem zawsze wrażenie, że wypeł 
niał swoim ogromem cały bar. Och, 
omal że nie cały świat. Pan rozumie, 
że nie idzie mi o ogrom fizyczny, choć 

i tego mu nie brakowało, lecz morał 
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ny... Gdzie on nie byl, czego nie wi 
dział, czego nie przeżył. Pragnęłoby 

się doznać tego, co on... 
Jobson westchnął żałośnie z całej 

piersi. 
Veen słuchał ze sztuczną cierpli 

wością. 
— (o on właściwie opowiadał? O 

jakich miejscowościach w  szozegól 
ności? 

— O wszystkich — odrzucił z na 
ciskiem ogordnik. Mogłeś pan 
wskazać na chybił trafił jakąś nazwę 
na mapie, a on zaraz opowiedział całą 

historję. 

— Hm! A głos jaki miał? Jaki szcze 
gólny akcent? 

— Tego nie powiem. Obijał się po 
całym świecie i przez to... 

— Rozumiem — przerwał Veen.— 
A więc w strzeszczeniu rzecz 
przedstawia się jak następuje: Kapi 
tan Filip Hearhshaw przybył tu przed 

   

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp.   

K U R; J.E:R 

Klinkier w Wiinie. 
Konferencja prasowa w sprawie 

robót klinkierowych w Wilnie odby 
ła się wczoraj w Magistracie. Oma- 
wiali tę sprawę kierownik komunika 
cji miejskiej inż. Wątorski i przedsta 
wiciel klinkierni w Izbicy. Pierwszy 
z nich zobrazował dążenia Magistra 
tu dania miastu odpowiednich jezd 
ni, dodając, że w obecnych warunkach 
jedynie klinkier z uwagi na swój sto 
sunkowo nieduży koszt mógł być uży 
ty do wyłożenia z niego jezdni. 

Przedstawiciel Izbicy poinformo 
wał zebranych o rozpowszechnieniu 
się klinkieru w innych państwach i 
na południu Polski. Holandja ma 60 
proc. jezdni klinkierowych. Woje- 
wództwo poleskie i sąsiednie w pełni 
kerzystają z klinkieru, który ma cał 
kowite zastosowanie przy wszelkich 
robotach drogowych. 

Skazy na cegiełkach nie powstały 
w czasie transportu, lecz jeszcze przed 
całkowitem wypaleniem. Obłupania 
nie mogą świadczyć o trwałości ma- 
terjału, bowiem przy systemie zale 
wania szpar asfaltem jezdnia daje 
gwarancję dużej trwałości. 

30 letnia droga w Lubelszczyźnie 
w 60 proce. jest jeszcze zdatna do 
użytku. Jedynie podkład pod cegiełki 
Lublin musiał zmienić. Po wysłucha 
niu powyższych uwag, ci którzy brali 
udział w konferencji zwiedzili beto- 
niarnię miejską, elektrownię i stację 
pomp. 

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWIRKI I WIGURY 
pióra red. B. W. Święcickiego 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tyiko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

mu przed swoją żoną wysprzedał wszystkie 
znajdujące się w jego zakładzie towary i pe 
wnego dnia zbiegł z Wilna prawdopodobnie 
w kierunku granicy sowieckiej. 

W. wyniku przeprowadzonego w związku 
z tem dochodzenia zdołano ustalić, że Elja 
szewicz zbiegł w towarzystwie niejakiej Miry 
Bebrowskiej żony odsiadującego w więzie 
niu łukiskiem znanego opryszka Dawida Bo 
browskiego skazanego wyrokiem sądu okęgo 
wego w Wilnie na trzy lata więzienia za za 
bójstwo nie mniej znanego opryszka Abra 
ma Burakiskiego el Abraszki Anarchisty zna 
nego powszechnie pod  przezwiskiem — 

Króla Ulicy Żydowskiej — 
Jak opowiadają sąsjedzi Eljaszewicz za 

poznał się z żoną Bobrowskiego niedawno 
podobała mu się, a że obawiał się zemsty 
Bobrewskiego po wyjściu jego z więzienia 
postanowił z żoną jego zbiec, 

Za zbiegłą parą rozesłano listy gończe. 
Ucieczka Eljaszewicza wywołała w szero 

kieh sferach rzemieślniczych oraz wśród pra 
ceowników branży konfekcyjnej gdzie byt 
szeroko znay — sensację. (e) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Wezoraj wieczorem przy ulicy Tatarskiej 
Nr. 16 wskutek nieporozumienia rodzinnego 
usiłował pozbawić się życia przez powiesze 
nie mieszkaniec tego domu szewc Sepniews 
ki, 

Wykorzystawszy moment kiedy nikogo 
nie było w domu Sepniewski przymocował 
sznur do sufitu i powiesił się, W. tej jednak 
chwili kiedy samobójca zawisł na stryczku 
wróciła z miasta jego córka a gdy ujrzała 
ojca wiszącego zaczęła krzyczeć. Na alarm 
dziewczyny nadbiegli sąsiedzi którzy zdjęli 
samobójcę ze stryczka. Zawezwane na miejs 
ce wypadku pogotowie ratunkowe przewioz 
ło go jeszcze z oznakami życia do szpitała 
žydowskiego. (e) 

PRZEJECHANIE ŻOŁNIERZA 3 DAK. 

Wizoraj niejaki Stanisław Uzdowski za 
mieszkały przy ulicy Zarzecznej nr. 8 prze 
jechał w Bołtupiu motocyklem żołnierza 
którego zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło w stanie poważnym do szpitala 
wojskowego. 

Przejechanym żołnierzem jest kanonier z 
II bat. 3 DAK, 

Doznał on poważnych potłuczeń i poka 
leczeń. O wypadku policja spisała protokół 
i wszezęła dochodzenie. (e) 

ARESZTOWANIE DEZERTERA. 
W dniu wczorajszym przez wywiadowców 

wydziału śledczego zatrzymany został na uł. 
Sawicz jakiś podejrzany osobnik. Po wyle- 
gitymowaniu go okazało się, że jest to Wi 
tor Trulewicz, poszukiwany prze: 
rję wojskową za dezercję. Jak 
Trulewicz zbiegł przed kilku dniami z 42 p p. 
w którym odbywał służbę wojskową. (a) 

   

   
  

  

dziesięciu — dwunastu laty i naj 
przód mieszkał w miasteczku, a potem 
odkrył na wybrzeżu starą szopę i prze 
robił ją sobie na domek. Opowiadał, 
iż tyle w życiu podróżował, że zaprag 
nął wkońcu cichej spokojnej egzysten 
cji. W rzeczywistości mógł wcale nie 
podróżować i przyjechać tu prosto z 
więzienia. W Newarku miał w banku 
niewielki rachunek. Nie zwierzał się 
przed nikim. najwy: przed. kobieta 
mi, ale tego nie da się dowieść. Miał 
dar opowiadania i akcent... 

— Mniej więcej taki sam jak mój 
— wtrąciłem. 

    

— Dziękuję. A teraz, panie Jobson 

niech mi pan opowie przebieg wczoraj 
szego dnia. Kiedy pan widział kapita 
na ostatni raz? : 

Zbity z pantałyku Jobson zstąpił do 
prozaicznych szczegółów. nie nadają 
cych się do upiększenia, o ziemi do 
kwiatów, o taczkach i t. p. Ja i Saun 
ders uzupełniliśmy resztę doby. Przez 
ten czas Veen wypalił pięć fajek i czo 
ło jego pofałdowało się w głębokie 
brózdy. 

— Chciałbym móc oskarżyć was o 
kłamstwa. moi panowie — rzekł. — 
Ale może to przyjdzie później. Na dzi 
siaj dosyć tego. Jutro postaram się 
zbadać, jak nieznajomi ludzie wyszli 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno; u 

W PORE CEJN Sk d Nr. 213 (2455). 
‚ D z 1 ś o T w A R c 1 E s EZ 0 N U! Wilno po raz pierwszy usłyszy naszy |) k ką 

wający głosiujrzy fascynującą ma 
  

S S Śpiewaka Nieznanego | 
N 

ulica Wielka 42. 

W roli tytułow. 
wybitny tenor 

śpiew Wieś syberyjska 

wysoką wartość 

w stworzonym przez wirtuoza Turżańskiego f!lmie, pełnym przedziwnych perypetyj. 

Lucjan Muratore, 5g;.- "i, odipiewe czt saereg pie ||| 
Cudowny śni i wprowadzi w podziw publiczność. — Największa opera Paryża. 

Rosyjska trójka. — 
dja dźwiękowa oraz najnowsze tygodniki Paramount'u i PAT'2. Ze względu na 

artystyczną 
o godz, 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedztelę początek seansów o godz. 2-ej 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

       
spadkobierca Karuza, zwany „Słowikien 

koncert. 

NAD PROGRAM: Arcyzabawna kome- 

   
filmu, się o przybycie na początek seansów 

|) 
uprasza 

Bilety honorowe bezwzględnie niewažne. 

  

+ Otwarcie sezonu! 
Diwiek. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | pjadzie w Los Angeles 

Czarujące arcydzieło dźwięk. 
z serji filmów wszechówiatowej sławy !1932—33 r 

W rol. gł. ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLORY. 
Sensacja dla miłośników sporiu! 

Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. 
|) Otwarcie Olimpjady, 2) Defilada zawodników, 3) Bieg Kusocińskiego i t. d. Początek o godz. 4-ej 

Muzyka słynnego 
Paula Abrahama 

Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa. 
Zwycięski bieg chluby Polski J. Kusocińskiego na tegorocznej Olim- 

Oryginalne zdjęcia: 

ŻONA NA JEDNĄ NOC 

  

DZULSM To, o cezem 
myślą! To, do czego dążą! 
To, co łączy— dzieli ludzi! Dźwiękowe Kino 

Ceny od 25 gr. 

ZŁOTO 
Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa orsz komedja dźwięk-.rys. Fiejschera z udz. Bimbo 

Początek od godz. 4, 6, 8 1 10 м święta od godziny ?-ej. 

W rolach głównych: Richard Arlen, Mary 
Brian i William Boyd (senior) 

Dla mlodziežy dozwolone. 
  CASINO 

Wielka47, tel. 1541 
W poniedziałek, dnia 19 września 

Uroczyste Otwarcie sezonu! 
Niesamowity egzotyczny film p t. 

66 To, czego Wilno je- 

szcze nie widziało! „KRIS 
  

twięk. Kino - Teatr 

Kollywood 
"Alekiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ! Wielki film dźwię- 

kowy, który zdobył wszy-   stkie ekrany świata 

  

Reżyserja W Murnau. Film piękna pośród nagich ludzi. 
W krainie wiecznej wiosny. — Nad program: Dodatki 
dźwiękowe. Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10'15, 
w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

  

PRASA 
organ 

Polskiego Związku Wydawców 

Telefon 540-00 

REEMIBRZZESERSNĄCE 

Dzienników i Czasopism 

Czasopismo poświęcone sprawom 
wydawniczo - prasowym. 

Wyszedł z druku Nr. 6-7-8/1932 r. 

Zawiera artykuły: Marjana Grzegorczyka 
— „Problem życio prasy perjodycznej“ 
Jerzego Życkiego — „Upadek publicystyki* 
wspomnienie pośmiertne „š. p. Józef W 
senhoff'', Władysława Wolerta — „O pol 
instytut prasoznawczy*, Jerzego Gutsche — 
„Czasopiśmiennictwo w Niemczech*, Teodory 
Drzewieckiej — „Dzienniki angielskie po 
przez 3 wieki“, Aleksandra Pawłowskiego — 
„Przyszłe kongresy Federacji Prasy Technicz 
nej“, Jerzego Czerwińskiego — Sądowe spra 
wozdania prasowe*. Ponadto Nr. 6—7—-3 
zawiera następujące działy: z działalności 
Polskiego Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism, z działalności Związku Dzien 

nikarzy Rzeczypospolitej Syndykatów Dzien 
nikarzy oraz innych organizacyj dziennikar 
skich kronika krajowa rynek krajowy prze 
gląd ustaw i rozporządzeń sądownictwo a 
prasa kronika zagraniczna, przegląd piš- 
miennictwa. 

Prenumerata roczna „,Prasy* wynosi zł. 12. 

Cena Nr. 6—7—8 zł. 2.50. 

   

    

   

  

  

  

Do nabycia we wszystkich większych księ 
garniach i u sprzedawców Tow. „Ruch“ na 
większych dworcach kolejowych oraz w Ad 
ministracji ,Prasy“. 

„ Warszawa, Krakowskie Przedm. Nr. 40, m. 11 
Konto P. K. O. 18.606 

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (kouwersacja), 

oraz klasyczne 

tacinai grecki. 
Przygatcwywanie do 

maluty i egzaminów 
w zskresie szKÓł średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b. profes 

gimn: oraz sbdciw: U.5.B: 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

Obce języki 
Francuski, 

Angielski, 
Niemiecki. 

Teorja i praktyka. 
Ulica Św. Ignacego 9—10 

w bramie galerja 

B. nauczyciel gimnaz. 

udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst* 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 

Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminis*r, 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

  

  

Do wynajęcia 
mieszkania 
2i 4 pokojowe 

z elektrycznością 
Senatorska 19 

Mieszkanie 
ładne, 7-miopokojowe 
DO WYNAJĘCIA 
także i pod biuro 

Mickiewicza 4, informacje 
u dozorcy domu 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiądywać się w godzi 

nach biurowych. 

  

      

7 powodu wyjazdu 

oddam w dzierżawę 
kawiarnię 

w centrum miasta. 

Adres w Administracji 
„Kurjera Wileńskiego 

Sprzedam 
b. tanio PIANINO 

z powodu wyjazdu, ulica 

  

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W.Z.P. 29. 

  

Docent U. $. B. 
Or. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i przepro- 

wadzeniu się wznowił 
przyjęcia chorych 

skórno-wenerycznych 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 po poł. 

  

Dr. J. Rernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] i 4—8 
ZW. P 

Akuszerka 

Marja Laknerowė 
;rzyjmuje od9 do 7 wiecz. 
„lica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8528 
  

Akuszerka 

Šmiaiowska 

Hurtowa i detaliczna sprzedaž 

WĘGLA i DRZEWA 
OPAŁOWEGO 

„CENTROOPAŁ” 
Zamkowa 18 Wilno Telefon 17-90 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

        

            

  

    

  

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia i grempiarnia maszynowa 

„EXPRESS"— Н0 еча farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 

_poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 

ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

Zwróćcie się do „EXPRESSU* — telefon 17.00 
— Proszę się przekonać! — 

z chaty, zostawiając ją zamkniętą od 

  
wadzam zbyt pochopne wnioski. Nie 

  

  

Udzielam lekcyj Gimnazjalna Nr. 10—2. przeprowadziła się 
й SZĄ na ul, Mickiewicza 4—6 

i i reperuję | tumże gabinet kosmetycz- Rridae į Aikirių | Pianina 5) pi ощомх 
wynajmuję — Mickiewicza | dawki, kurzajki i wągry, 

M. LIPSKI 37—32, Wiejście z ulicy | W. Z. P. 48. 8323 
Mickiewicza 4!, m. 6 Ciasnej, p. Estko. 7702 

Akuszerka 
Poszukuje |“ M Brzezina 

  

  

lekcje udziela student 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6 

poszukuje pracy do jad- 
łodajni. Zawiadomić ulica 

Kalwaryjska 42—7 

Uwaga! 
Każdy może zarobić mie 
sięcznie 300 zł. i więcej 
przy sprzedaży masowego 

artykułu domowego 
Zgłoszenia: Wilno, ulica | Ń, 
Wielka 36, m. ||, godz. 

ZANEKMEAZZW 9—1| codziennie. 

ii 
posady A i przyjmuje ba Bór” 
jóstki; ы przeprowadziła się 

SkoPRelnerki z kaucją | | INTKOŁIGATORNIA | Zwierzyniee, Tor. Zana 
Ot : „Kurjer Wilenski“ na lewo edeminows| 

Ka i : „2 N I c Zz | ul. Grodzka 27. 

Wilno, św. Jańska Br. 1 | W. Z. Nr. 3093 
Telefon 3-40. ы 

Kobieta Dzieła książkowe, H Bridge'a 
— zdolna praktyczna -- druki, książki dla 

i urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze | 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie || 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE | 

— TANIO — i 
SOLIDNIE || 

  

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna „| 

  

  

    
        
    

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WIŁEŃSKIM* 

  

  

   

z całym spokojem. — Może nie zaw 

wewnątrz. 

— Więc byli ludzie? — zapytał 

Jobson. 

— Dwóch, lub trzech mężczyzn i 

kobieta. O ile się nie mylę — odpowie 
dział. — Ale nie mam na myśli pa 
nów i tej wasz — ..Maggie — pod 
powiedziałem. — Panie Veen, czy cho 
ciaż jestem tylko skromnym widzem, 
mógłbym wypowiedzieć swoje zda 
nie? 

    

— Owszem, byle bez ironji. 

— Pan przypuszcza, że ci dwaj, lub 
trzej opuścili chatę po 
śmierci kapitana. I mnie się tak zdaje, 
ale ponieważ trudno to jakoś pogodzić 
z ryglami i t. p., moglibyśmy przypuś 
cić, że oni odeszli przed jego śmiercią. 
Okoliczności wskazują na to, że kapi 
tan umarł bez świadków. 

— Owszem. tak to wygląda, jeżeli 
nie uwzględnimy jednej rzeczy. Jeżeli 
kapitan zginął od trucizny, noża, kuli, 
lub uderzenia w głowę, to mógł jesz 

      

cze zdążyć przekręcić klucz w 
drzwiach i zasunąć rygiel, nim go 
śmierć powaliła na podłogę. Tylko 
mnie się zdaje, że umarł inaczej. 

— Jakto? 
— Niech pan nie sądzi, że wypro 

*Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 

    

twierdzę tego napewno, ale mam wra 
żenie, że on utonął. Zgadzam się z pa 
nem Saundersem, że to jest woda z 
jeziora. A teraz, jeżeli mi panowie po 
mogą, zaniesiemy ciało do Middleha 

ven. Ułożymy je na kojce — posłuży 

nam za nosze—i przykryjemy derką. 

ROZDZIAŁ XXIII. 

VIVIEN! 

Veen postanowił, że będzie sypiał 

w chacie kapitana do końca sprawy. 
Na miejsce zbrodni ciągnęło tylu cie 
kawskich, trzeba je było zabezpie 
czyć. Pożyczył sobie derki od Moone 

y'a i zapewnił go, że będzie mu się 
spało w fotelu zupełnie wygodnie. 

Poprosił również o książki. 

lie chcę myśleć o tej zagadce 

usypiając — rzekł. I wybrał z podar 
tej kolekcji: Mooney'a trzy książki: 
Malory'ego „Mort d'Arthur“ į dwie 
powieści kryminalne: „Tajemnica 

pstrej szarfy“ i „Morderczy Kompas“ 

Widząc to, rzekłem: 
— Tej książki o Arthurze nie 

znam, ale te dwie to brukowe śmieci. 

Widzę po okładkach. Czy pan napra 

wdę lubi taką literaturę? 

— Czytam to setkami — odrzucił 

    

    

    

  

sze z zainteresowaniem, ale mogę w 
nich znaleźć coś, co mi się przyda. Ja 
kieś spostrzeżenie, jakiś pomysł... Tru 
dno powiedzieć. Może kiedyś takie po 
wieścidło pomoże mi rozwiązać jaką 
ważną, kryminalną zagadkę. 

— (zy już panu kiedy pomogło? 
zapytałem. — Prosz ę0 szczerą odpo 

wiedź. 
— Nie, nie — przyznał się z obcią 

ganiem. — Właściwie nie. 

— W takim razie. musi pan lupiė 

te rzeczy. 

Zjadł obiad i udał się do chaty nad 
jezioro. Dwóch chłopaków zaniosło 
mu walizkę i derki. 

Następnego dnia zaczął badać. za 
raz od rana, w jaki sposób nieznajomi 
ludzie wydostali się z chaty pomimo 

zamkniętych drzwi, ale przybył koro 
ner, a on nie dowiedział się niczego. 

Orzeczenie lekarskie, że kapitan 
Hearnshav poniósł śmierć przez uto 
pienie — w płucach i w ubraniu była 
ta sama woda — pogłębiło jeszcze za 
gadkowość sprawy. Bo przecież te 
drzwi zamknięte i ta rana na głowie... 

  

  

(D. c. n.) 

R IN IC ITS T I III IIS 
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis,


