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Mandchoukouo 
Tak brzmi oficjalna nazwa nowe- 

go państwa, utworzonego przez Japo 

nję na obszarach Mandżurji i części 

Mongolji wewnętrznej — dawnych 

prowincyj Chin. W dniu 15 b m. na- 

stąpił akt uznania przez Japonję jej 

tworu, połączony z podpisaniem tra- 

ktatu o treści krótkiej ale badzo wy- 

Zawiera on dwa punkty, z 

potwierdza 

raźnej. 

których jeden uznaje i 

wszystkie prawa i przywileje Japonji 

na terytorjum nowego państwa, wy- 

zyskane poprzednio na mocy umów z 

Chinami, drugi zaś proklamuje sojusz 

polityczno- wojskowy przeciwko każ 

dej interwencji z zewnątrz, w imię cze 

go Japonja ma utrzymywać na tere- 

nie Mandchoukouo niezbędne siły 

wojskowe. ° 

Dalszym bezpośrednim skutkiem 

zawartego traktatu było obsadzenie 

przez urzędników japońskich najważ 

niejszych stanowisk w administracji 

nowego państwa, oraz ustanowienie 

granic celnych pomiędzy niem a Chi- 

nami. Rząd japoński ogłosił ponadto 

przez usta mandżurskiego „ministra 

spraw zagranicznych*, że wszystkie 

państwa, które nie uznają „suweren- 

ności* Mandchoukouo, nie będą mo 

gły korzystać z praw nabytych od 

Chin względem tego terytorjum. Za” 

suda „drzwi otwartych*, zazdrośnie 

sirzeżona przez wielkie mocarstwa, 

szczególnie przez Stany Zjednoczone 

Am. Półn. została w ten sposób znie 

siona- 

Szereg tych niezwykle šmiatych i 

stanowczych kroków Japonji jest w 

gruncie rzeczy niczem innem jak za 

maskowaną aneksją części terytorjum 

Republiki Chińskiej. 

Fikcyjność „niepodległości** man- 

dżurskiej uwydatnia się najlepiej w 

fakcie, że na 30 miljonów mieszkań- 

eów liczy ona 28 miljonów Chińczy- 

ków — imigrantów z Chin właści- 

wych, którzy w ciągu 20 łat ubiegłych 

naplynęli i stosunkowo gęsto (76 osób 

na miłę kwadrat.) zasiedlili nawpół 

pusty dawniej kraj. Tubylcy — man- 

dżurowie — rozpłynęli się całkowicie 

w masie chińskiej i z nią językowo się 

zasymilowali. 

Języka mandżurskiego dziś nikt 

tam nie zna. Jakichkolwiek sit poli- 

tycznych, z wlasneį iniejatywy dąžą- 

cych do oderwania się od Chin kraj 

ten nie posiada. Ministrowie i genera- 

łowie nowego państwa — to ci sami 

Chińczycy, ze względów oportunisty- 

ceznych ulegający woli potężnego oku 

panta. Pou-Li, władca nowego państ 

wa jest synem zdetronizowanej ostat 

niej cesarzowej Państwa Środka. 

    Podróżnik szwajcarski p. Lindt 

drukuje w gazetach ciekawe obrazki, 

charakteryzujące niezrozumiały dla 

Europejczyka stosunek Chińczyków 

znajdujących się na służbie nowego 

państwa do Chińczyków — rebeljan- 

tow, którzy są faktycznymi panami 

kraju poza strefami kolejowemi i oś- 

rodkamį miejskiemi. Obie „zwalcza- 

jące się* strony nie czynią sobie wiel 

kiej krzywdy, a rebeljanci zaopatrują 

się w amunicję przeważnie u swoich 

przeciwników. Oczywiście o tyle, o ile 

tego Japończycy nie widzą. Dowódcy 

rebeljantów tłumaczyli p. Lindtowi, 

že ich „przeciwnicy“ z armji man- 

dżurskiej nie mogą w obecnych wa- 

runkach uchylić się od wykonywania 

rozkazów swego rządu i występować 

otwarcąie przeciwko Japończykom: 

Postępują więc tak jak im narazie na 

kazuje chłodna rozwaga i oczekują 

rozwoju wypadków z filozoficznym 

spokojem, ale zarazem z wyraźną na- 

dzieją, że te wypadki obrócą się w 

końcu przeciwko „ieh* rządowi i je- 

go protektorom japońskim. 

Opanowanie wielkiego kraju, za” 

siedlogego 30 miljonami tego gatunku 

obywateli wydaje się być imprezą 

niesłychanie śmiałą i trudną. Olbrzy 

mia przewaga militarna Japonji wo- 

bec pogrążonych w chaosie Chin jest 

niewątpliwą. Ale nasuwa się tu ana- 

jegja z pochodem Napoleona na Mo- 

skwę w r. 1812. Heroiczne cnoty Ja- 

pończyków są znane. Czy jednak uda 

się im umocnić w Mandżurji zanim 

kolos chiński stanie twardo na no- 

gech i czy wytrzyma wówczas jego 

nacisk — to jest wielkie pytanie, któ 

re powinno interesować nietylko Azję 

ale i Europę. Dziś stosunki wewnętrz- 

ne Japonji pchają ją na ryzykowną 

drogę zdobyczy w Chinach. Od cza- 

sów Napoleona nie mamy przedsię- 

wzięcia równie wielkiego i śmiałego. 

Nikt zapewne nie chce prorokować 

jek się ono zakończy kiedyś, ale nikt 

też, znający drogi wielkich proce- 

sów historycznych, nie może prze- 

czyć, że Chiny mieszczą w sobie rezer 

wuar straszliwie potężnych sił, któ- 

rych działanie odczują w przyszłości 

nietylko ich najbliżsi sąsiedzi. Mało 

się dziś o tem mówi i myśli, są to bo 

wiem sprawy, wykraczające poza оК- 

1es żyjącego obecnie pokolenia. 

XA 

Pozostawiając jednak na boku 

konflikt chińsko-japoński, imprezę 

mandżurską trzeba potraktować jako 

wypadek pociągający za sobą bardzo 

szerokie następstwa w dziedzinie bie 

żących stosunków międzynarodowych 

Juponja zatrzasnęła bezceremonjał- 

nie dotąd „otwarte drzwi* do części 

Chin przed nosem stąrego i nowego 

kontynentu. Uczyniła to— jak dotąd 

— bezkarnie, mimo, že terytorjalna 

nietykalność Chin była kardynalnem 

postulatem jej głównego rywala na 

Pacyfiku — Stanów Zjednocz: Am. 

Półn. Nikt prócz Chin nie ważył się 

jednak zaprotestować przeciwko te- 

mu, a w odpowiedzi na protest chiń 

ski, eskadra japońska stanęła przed 

Nankinem i wycelowała armaty w 

siedzibę rządu chińskiego. St. Zjedn. 

przełknęły gorzką pigułkę, a Anglja 

i Francja prześcigają się w uprzejmo 

ściach wobec państwa Wschodzącego 

Słońca. Ё 
Japonji w obecnych warunach in- 

ne mocarstwa nie są w stanie przesz- 

kodzić w rcalizacji jej zamierzeń 

na wschodnich wybrzeżach Azji.- 

A Sowiety? Wobec pochodu japoń 

skiego na kontynent są one w defen- 

sywie. Ani ich stan wewnętrzny, ani 

promień odległości od centrów sił 

własnych nie zachęcają rząd sowiec 

ki do przeciwstawiania się Japonji 

nad Amurem, zanim bezpośrednio ona 

mu nie zagraża. W usadowieniu się 

Japonji w Mandźurj; mieści się za- 

rzewie nieuniknionego konfliktu, ale 

nie jest w interesie żadnej ze stron go 

pizyśpieszać. Sowiety będzie sytuacja 

w Mandżurji coraz więcej absorbo- 

wała, ale nie skłoni narazie do akty- 

wnych wystąpień, Natomiast budze- 

nie Chin i organizowanie ich oporu 

pozostanie środkiem pomocniczym, 

tórego Sowiety nieomieszkają użyć 

w całej rozciągłości. 

Impreza japońska okazała się klę 

ską... dla Genewy. Nic tak nie poder- 

wało autorytetu Ligi Narodów, jako 

instytucji uniwersalnej, jak „wołoki- 

ta mandżurska w jej organach, trwa 

jąca już rok okrągły. Japonja nie pod 

porządkowała się żadnym jednomyśl 

nym zaleceniom i uchwałom Ligi i, 

pozostając członkiem Rady, robiła 

swoje nie wysilając się nawet zbytnio 

w wynńajdywaniu pozorów. Raport li- 

gowej komisji mandżurskiej, złożony 

niedawno w sekretarjacie przez prze 

wodniezącego, lorda Lyttona, jest b. 

dła Japonj; nieprzychylny. . Ale, ko- 

rzystając z zupełnego. rozgardjaszu 

    

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 

GENEWA. (PAT). — Prezydjum 
konferencji rozbrojenowej dyskutowa 
ło w dniu 22 b. m. kwestję kontroli 
przyszłych zobowiązań rozbrojenio 
wych. 

W. toku dyskusji Paul—Boncour 
podkreślił, że stanowisko wielu dele 

gacyj odnośnie możliwej redukcji zbro 
jeń będzie w dużej mierze zależne od 
gwarancji wypełnienia zobowiązań 
międzynarodowych także i przez inne 
państwa. Wynika stąd konieczność ści 
słej kontroli. Z chwilą, kiedy wkroczy 
ło się na drogę Ściśle określonych zobo 
wiązań rozbrojeniowych, trzeba wypo 
sażyć komisję w szerokie kompetencje, 
w szeczególności zaś udzielić jej prawa 
prowadzenia śledztwa na miejscu. 

Litwinow oświadczył, że dyskuto 
wanie kwestji kontroli jest przedwcze 
sne. Rosja jest zwolenniczką skrupułat 
nej kontroli i uważa, że komisja po 
winna obejmować przedstawicieli orga 
nizacyj robotniczych. 

W konkluzji prezydjum poleciło 
delegatowi belgijskiemu opracowanie 
raportu. Po południu prezydjum kon 
tynuowało swe prace, odsyłając szereg 
spraw bądź do specjalnych sprawozda 
wców, bądź też do komisyj technicz 
nych. Dyskusja nad kwestją bombar 
dowania powietrznego została odroczo 
na na wniosek przewodniczącego ko 
misji lotniczej, motywującego swe pro 

pozycje tem, że nieobecna jest delega 
cja niemiecka, która w tej sprawie 
zgłosiła pewne wnioski. Przewodniczą 
cy Henderson zaproponował odrocze 
nie sprawy, ze względu na nieobec 
ność delegacji niemieckiej do  ponie 
działku. Wynikałoby z tego, że Hen 
derson spodziewa się powrotu niemie 
ekiej delegacji na następne posiedzie 
nie. 

Ostatnim punktem były kwestje 
polityczne, do których, według rezoluc 
ji z dnia 23 lipca, należy także i za 
gadnienie równouprawnienia wojsko 
wego, wysunięte przez Niemcy. 

   

Delegat angielski sir John Simon 
podkreślił, że prezydjum ma zadanie 
przygotowanie pewnych kwestyj, ale 
nie może dyskutować wielkich zagad 
nień politycznych, które należą do ko 
misji głównej. W tym samym duchu 
wypowiedział się Paul—Boncour. 

Henderson zaatakował wówczas te 
zę sir Johna Simona, wyrażając zdzi 
wienie, że delegacja angielska sprzeci 
wia się rozpatrywaniu tej kwestji poli 
tycznej. Henderson jest zdania, że 
sprawy tego rodzaju, jak ta, którą wy 
sunął list niemieckiego ministra spraw 
zagranicznych, winny być przedysku 

wśród europejskich członków Ligi, 
Japonja wzięła kurs ostry i grozi wy 

stąpieniem z instytucji genewskiej w 

razie jeżeli raport ten miałby zostać 

serjo potraktowany. Ponieważ takie 

same tendencje — choć z innych po- 

wodów — okazują Niemcy i Włochy, 

grozi Lidze zupełne rozbicie. Oczywiś 
cie w tej sytuacji nie jest ona zdolna 

do żadnego stanowczego kroku, na- 

wet w formie werbalnej. Daleka Man 

dżurja stała się więe nieoczekiwanie 

ciężką grobową deską europejskiego 

solidaryzmu, mozolnie montowanego 

w Genewie. 
* 

  

Usadowienie się Japonji na kon- 

tynencie azjatyckim nie napotyka na 

większe przeszkody ze strony państw 

trzecich, a bezpośrednio zaczepione 

Chiny nie są dziś jeszcze zdolne do 

oporu. Z zewnątrz przeto japońskiej 

imprezie nie przeciwstawiają się siły 

groźne. Najpotężniejszym wrogiem 

imperjalizmu japońskiego jest sytua- 

cja wewnętrzna państwa Mikada. 

Socjalne i gospodarcze stosunkj są 

tam napięte jak cięciwa łuku. Szyb” 

kie i ostateczne zwycięstwo j pacyfi 

kacja Mandżurji, któraby umożliwiła 

eksploatację i stworzyła teren dla ko 
lonizacji, może dać Japonji ujście 

gromadzącym się w niej materjałom 

wybuchowym. W przeciwnym razie 

— co wydaje się bardziej prawdopo* 

dobne — państwo Wschodzącego 

Słońca czeka tragiczna przyszłość 

Testis. 

towane przez prezydjum. Zapowie 
dział on przygotowanie na następne 
posiedzenie memorandum w sprawach 
polityki. 

Następne posiedzenie prezydjum 
odbędzie się w poniedziałek, bądź we 
wtorek. Jak wynika z dzisiejszego po 
siedzenia, przewodniczący Henderson 
jest zwolennikiem natychmiastowego 
rozpatrzenia niemieckich żądań o ró 
wnouprawnieniu w dziedzinie wojsko 
wej, jednakie prezydjum sprzeciwia 
się temu. Tendencją ogólną jest konty 
nuowanie prae rozbrojeniowych i 

® 7 Niemcami czy bez Niemiec? Rozbieżność zdań wśród Angiików. 
przejście calkowite do porządku dzien 
nego nad nieobecnością Niemiec. Cha 
rakterystycznem jest, že prezydjum 
tworząc dziś nowy komitet do spra 
wy handlu bronią, nie przewidziało 
udziału w nim delegata niemieckiego. 
Należy także podkreślić, że nikt z pre 
zydjum nie wystąpił na rzecz dysku 
towania żądań niemieckich. 

Panuje przekonanie, że delegacja 
angielska przygotowuje nowy projekt 
rozbrojeniowy, spodziewając się, że 
Niemcy skorzystałyby z tego pretekstu 
aby powrócić na konferencję. 

Rola Neuratha w Genewie. 
BERLIN, (Pat). Półotiejalnie dono 

szą, że rzą dniemiecki nie odpowie na 
piśmie na list przewodniczącego kon 
ferencji rozbrojeniowej Hendersona. 
Stanowisko rządu niemieckiego przed 
stawj ustnie minister spraw zagranicz 
nych von Neurath w rozmowie z Hen 
dersonem. Co si etczy podjęcia ewen- 

tualnych nowych rokowań w sprawie 
udziału Niemiec w konfereneji roz- 
brojeniowej, te rząd Rzeszy uważa, 
że inicjatywa w tym względzie nie 
może wyjść od niego. 

GENEWA, (Pat). Po południu 
przybył do Genewy niemiecki minis- 
ter spraw zagarnicznych von Neurath 

Dlaczego Herriot wrócił do Paryża? 
Chaos w Sprawie rozbrojenia. 

PARYŻ, (Pat). Prasa francuska za 
mieszcza inspirowany komunikat w 
sprawie nagłego powrotu Herriota do 
Paryża. Herriot, który przybył wczo- 
raj do Genewy, udał się tegoż dnia 
wieczorem w powrotną drogę do Pa 
ryża, dokąd przybył dziś o godz. 7 
rano. 

Przyjazd premjera do Genewy na 
stąpił w przewidywaniu ewentual 
nych debat w kwestji niemieckiej, aże 
by w razie koniecznołcej wziąć w nich 
udział z właściwym mu jako głowie 
rządu francuskiego autorytetem: Ze 
względu na to, że debaty nie odbyły 
się, obecność premjera przestała być 
konieczna. Herriot pozostanie więc w 
Paryżu do poniedziałku, to jest do 
dnia otwarcia 13 sesji Ligi Narodów. 
Herriot wykorzystał swój krótki po 
byt w Genewie, ażeby nawiązać kon 
takt z członkami delegacji francuskiej 
poruszyć z nimj aktualne kwestje i 
wreszcie, aby prowadzić rozmowy z 
angielskim ministrem spraw zagrani 
cznych Johnem Simonem, z którym 

wspólnie odbył podróż. 
Ze swej strony Petrinax donosi z 

Genewy, że premjer francuski odniósł 

wrażenie, iż sprawa rozbrojenia w Ge 
newie znajduje się obecnie w stanie 

zupełnego chaosu, a ponieważ tenden 
cje i ideje przewodnie nie zaznaczą 
się wyraźnie przed upływem kilku 
dni, Herriot postanowił wrócić do Pa 
ryża. Rozmowy z sekretarzem stanu 
spraw zagranicznych Wielkiej Bryta 
nii sir Johnem Simonem mogły wpra 
wdzie być bardzo owocne, albowiem 
Herriot wcześniej czy później będzie 
musiał skłonić reprezentanta rządu 
angielskiego do sprecyzowania sta- 
nowiska Londynu w sprawie jak naj 
dalej idącego wyrównania zbrojeń, 
lecz w obozje francuskim góruje prze 
świadczenie, że wymianę poglądów w 
tej sprawie należy raczej odłożyć do 
przyszłego tygodnia. 

Z_rozmów, jakie Simon w końcu 
bieżącego tygodnia będzie prowadził 
z ministrem spraw zagranicznych Rze 
szy Neurathem w Genewie, Francuzi 
mało sobie obiecują, reprezentanci 
niemieccy bowiem sparaližowani są 
przez kampanję wyborczą, która prze 
ciągnie się do dnia 6 listopada. Dlate 
go Herriot oznajmił swemu kojedze 
angielskiemu, że byłoby raczej wska 
zanem odłożyć rozmowy na później. 

Pogłoski © zmianie rządu we Francji. 
PARYŻ, (Pat). Wedlug pisma „Le 

Petit Bleu*, po wyborach do Senatu 
trancuskiego ma nastąpić zmiana ga- 
binetu. Nie wiadomo dotychczas, przy 
jakich okolicznościach ma dojść do 
tego, a przynjmniej nie się o tem nie 
wspomina. Premjerem przyszłego ga 
binetu miałby zostać Chautemps. Her 
riot pozostanie nadal ministrem spr. 
zagranicznych, Laval przejdzie do 
sprawiedliwości, Tardieu otrzymać 

ma tekę ministra wojny, Pietri — ko- 
loniį, Germain Martin pełnić będzie 
w dalszym ciągu funkeje ministra fi- 
nansów. 

Według pogłosek z innego źródła 
były prezydent republiki francuskiej 
Doumergue, którego wybór do Senatu 
ma być zapewniony, stanąłby na czele 
przyszłego rządu, przyczem tekę mini 
stra spraw zagranicznych zachowałby 
w dalszym ciągu Herriot. 
  

Burzliwe posiedzenie Sejmu pruskiego. 
BERLIN. (Pat). Czwartkowe po- 

siedzenie Sejmu pruskiego było bar 
dzo burzliwe. Narodowi socjaliści roz 
poczęli obstrukcję, nie dopuszczając 
do głosu posła niemiecko-narodowego 
Steuera, który, uzasadniając winosek 
swej frakcji o uchylenie uchwały Sej 
rnu, nawołującej urzędników do nie 
posłuszeństwa wobec komisarycznego 
rządu, atakował ostro hitlerowców. 
Przewodniczący Sejmu dwukrotnie 
musiał , przerywać posiedzenie. Po 
wznowieniu obrad większość posłów 
hitlerowskich opuściła salę. 

W czasie głosowania nad szere- 
giem drobniejszych wniosków Sejm 

odrzucił między innemi wniosek hit- 
lerowców o zawieszenie immunitetu 
byłego premjera Brauna, przyjął na 
tomiast kilka rezoludyj w sprawie ak 
cji pomocy dla górnictwa. 

"Następnie kontynuowano dysku- 
sję polityczną. Parlamentarna frakcja 
komunistyczna zgłosiła winosek o na 
tychmiastowe zwołanie komisji spr. 
zagranicznych Reichstagu z następu 
jącym porządkiem dziennym: 1) sta- 
nowisko wobec sytuacji jaka powstała 
po wręczeniu Frakcji niemieckiej no 
ty w sprawie zbrojeń, 2) sprawozda- 
nie z konferencjj lozańskiej. 

Konflikt zlikwidowany. 

BERLIN, (Pat). Burzliwe posiedze 
nie Sejmu pruskiego zakończyło się 
przyjęciem wniosku narodowych so 
cjalistów. który narazie likwiduje kon 
flikt między Sejmem a rządem komi 
sarycznym. Wniosek przyjęty został 
156 głosami. Orzeka on, że urzędniey 
państwowi obowiązani są do wykony 
wania przepisów konstytucji, o ile 

rząd komisaryczny zastosuje się do 
tych przepisów. Winosek niemiecko- 
narodowych żądający uchylenia uch 
wały sejmowej z dn. 13 sierpnia rb., 
zwalniającej urzędników  państwo- 
wych od posłuszeństwa wobec rządu 
kymisarycznego, został odrzucony 
208 głosami przeciw 35 przy 45 wstrzy 
mujących się od głosowania. 

Wprowadzenie kar cielesnych 
w szkołach hamburskich. 

HAMBURG. (Pat). — Władze szkolne w 
Hamhurgu wydały rozporządzenie, dopusz- 
czające kary ciełesne w szkołach w wypad 
kach stałego kłamstwa, lenistwa lub nieposłu 

szeństwa, powtarzającej się ucieczki ze szko 
ły lub nieuczciwości. Uderzenia w głowę są 
niedozwolone, Każda kara cielesna musi być 
zanotowana w specjalnym dzienniku. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Ostatnia moda mająca służyć do załaty 
wania dziur w budżetach państwowych — 
io konwersja. Najczęściej jest to zamiana dłu 
gu państwowego wyżej oprocentąwanego na 
niżej OO a, Zaczęło się od konwer 
sji angielskiej. ząd angielski postanowił 
skonwertować 2 miljardy funtów i zmniej 
szyć oprocentowanie pożyczki wojennej „War 
Łon* z 5 proc. na 3 i pół proc. Jak dotąd 
skonwertowano już 90 proc, obligacyj Świeżo 
postanowił konwersję parlament francuski. 
Konwersja ma objąć sumę 85 miljardów fr. 
i ma dać budżetowi francuskiemu przeszło 1 
miljard oszczędności w ciągu roku. Nosi się 
z zamiarem konwersji rząd niemiecki. Ale wo 
bec mętnej sytuacji politycznej — widoki jej 
powodzenia gą znikome. W Polsce sfery rol 
nicze wysuwają projekt generalnej konwersji, 
lub ulg w oprocentowaniu kredytów krótko 
terminowych udzielonych rolnictwu. Ale prze 
ciwko takiej konwersji protestują nasze ban 
ki Spodziewane są w najbliższym czasie 
konwersje długów w Stanach Zjednoczonych 
i we Włoszech. 

   

  

„Kupuj angiels „Buy Britisch* — prze 
latuje ponad całą Angij. Rozkaz padł z góry, 
Anglicy są karni i rozumieją, że samowystar 
czalność a się obecnie jedyną drogą prób 
ną wybrnięcia z tarapatów, w jakie wpadł 
przemysł angielski. 

A więc najpierw konwersja, potem samo 
wystarczałność, a co będzie dalej? 

RNS RE 

   
    

  

Fale strajków w Ameryce wciąż sę roz 
szerzają. dalszym ciągu na drogach ame 
rykańskich stoją posterunki farmerów, któ 
re nie dopuszczają wwozu towarów do miast. 
W Baltimore strajkuje 10.000 robotników fa 
brycznych. W stanie New Jersey strajkuje 
kilka tysięcy robotników z przędzalni jedwa 
bniczych. WW mieście Rokington wybuchł 
strajk włókniarzy. W. stanie Missisipi strajk 
kuje kilka tysięcy rybaków i marynarzy stat 
ków rzecznych. Strajk ma przebieg burzli 
wy. Strajkujący obrabowali przed paru dnia 
mi skład z rybami. Bomby policjantów ame 
rykańskich wciąż tzawią. 

* * * 
Onegdaj w Zaglębiu naftowem robotnicy 

podjęli normalną pracę. Umowa zawarta 
pomiędzy delegacją robotników, a przedsię 
biorcami naftowymi, ma obowiazywać 12 

- miesięcy., 

Ceny produktów naftowych w Anglji pod 
niosły się. Nikt nie wie dlaczego, a wszyscy 
wiedzą, że podniesie się także w innych kra 
jach. Mamy więc jeszcze jedną spekulację 
koncernową. Zdaje się jednak, że koncern 

naftowy przegalopował się. Zupełnie niesłu 
sznie lekceważy on swego sowieckiego kon 
kurenta. A tymczasem po skutecznych roz 
mowach paryskich, Rosja rozmawia o dosta 
wach na rynek japoński a już załatwiła się z 
niektóremi grupami przemysłowemi w Kana 
dzie, której ma dostarczyć 2 tys. tonn wza 
mian za 50 tys. tonn aluminjum. 

Potanieje czy nie potanieje? — głowią się 
ludzie, gapiąc się i kibicuijąc kampanji prze 
ciwkartelowej. Jak wiadomo — od 1 paź 
dziernika rb. ma potaniec cukier o 20 groszy 
na kiłogramie. Niektórzy mówią, że to zamało 
i wyłiczają w ten sposób: 1) koszt produkcji 
1 kilograma wynosi 50 groszy, 2) podatek 
— 40 groszy, 8) dotychczasowy zysk przemy 
słowca i kupca aż 70 groszy. Wszystko do 
brze ale czemu aż 70 groszy? Wprawdzie trze 
ba wziąć więcej w kraju, żeby choć trochę 
wywieźć zagranicę by zdobyć walutę zagrani 
<zną, bez której nasza waluta „nie da rady* 
— ale czy nie wystarczy trochę mhtćj? 

* * ® 

   

A węgiel? 

Odbyły się konferencje ministerjalne, na 
których stwierdzono że nie ma powodów, by 
węgieł drożał. A więc węgieł musi potanieć. 
Państwo ze swej strony ma obniżyć koszta 
przewozu, a przemysłowców zmusi się do 
zmniejszenia ceny. Czekamy. 

" * * * 

Kiedy jest dobnze, z pobłażaniem patrzy 
się na początkujących konkurentów, którzy 
też chcieliby coś zliznąć. Mówi się wtedy: 
niech się ta mucha pożywi. Co innego, gdy 
przyciśnie bieda. Wtedy każda mucha wpra 

a w szał i.. „banzaj”! „bauzaj*! „kę 

      

nie kupcy pomorscy zauważyli że 
funkcjonarjusze kolejowi i członkowie ich 
rodzin, korzystając z bezpłatnych lub ułgo 
wych biletów przywożą sobie po tanich ce 
nach towary z fabryk łódzkich i bielskich. 
Były wypadki, że nieylko przywozzi, ale i 
sprzedawali te towary swoim znajomym. Ku 
pcy oburzyli się i piszą do ministra. 

Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

DEWIZY: Londyn 30,88 — 30,73, Nowy 
York 8,919 — 8,899. Paryż 34,98 — 34,89. 
Szwajcarja 172,20 — 171,77. Włochy 45,80 — 
45,58. Berlin 112,45, Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 90,75 — 92 — 91. 
Częstocice 23. Cukier 20. Węgiel 17,25. Lil- 
pop 14,25. Ostrowiec ser. „B* 34 i pół 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWA, 22. 9. Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto 16,25 — 16,50, pszenica 
jednolita 28,50 — 29, pszenica zbierana 28 — 
28,50, owies jednolity 16,50 — 17, owies zbie 

rany 15,25 — 15,75, jęczmień na kaszę 16 — 
16,50, jęczmień browarny 18 — 19, gryka 
17 — 19, proso 18 — 20, groch polny jadał 
ny 26 — 29, peluszka 18 — 20, siemie Inia 
ne bazis 32 — 34, koniczyna biała surowa 
120 — 160, koniczyna biała bez kanianki e 
czystości do 97 proc. 160 — 200. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Ciągnienie V kłasy 

25 Loterji Państwowej w dniu 22 b. m.: 20 
tysięcy złotych — 107,914; po 5 tysięcy zło 
tych — 15,253, 52,199, 100,862, 113,880, 
158,815; po 3 tysiące złotych — 1714, 46,711, 
63,953, 83,332, 108,510 i 123,509. 

  

 



Nieszczęśliwe dzieci kryzysu. 
Pół miliona młodocianych włóczęgów w Stanach Zjedn. 

Państwo w Stanach Zjednoczonych 
nie opiekuje się dziećmi, ani młodzie 
żą. W obecnych kryzysowych cza 
sach doszło do tego, że około 500 tys. 
chłopców poniżej dwudziestu jeden 
lat włóczy się po olbrzymim kraju w 
pogoni za chlebem. Ta armja młodo 
cianych bezrobotnych, zdanych na 
własne siły, płynie w lecie aż ku dale 

kiej pólnocy i próbuje znaleźć pracę 
u chłopów po wsiach. Z końcem je 
sieni zaczyna się marsz w odwrotnym 
kierunku. Chłopcy ściągają do miast 
albo idą daleko na południe, gdzie zi 
ma nie da się im we znaki. 

  

Młodzi włóczędzy nie idą już goś 
cińcami, anj nie zatrzymują aut, aby 
ich zabrały, jak to dawniej bywało. 
Właściciele samochodów są ostrożni 
od czasu, kiedy poczęły się mnożyć 
nepady i mordy, których sprawcami 
byli włóczędzy. W wielu stanach na 
wet nie wolno pod karą więzienia za 
trzymywać aut. Wobec tego młodzi 
chłopcy jeżdżą, oczywiście samowol 
nie, pociągami towarowemi. Tych nie 
uprawnionych pasażerów jest tylu, że 

icja ni że sobie z nimi dać ra 
y. Dziesią setki wskakują na każ 

dy odjeżdżający pociąg. 

  

  

  

  

    

   

Nieszczęśliwe wypadki są na po 
rządku dziennym. Na jednej tyłko li 
nji w ciągu niewielu miesięcy zdarzy 
ło się pięćdziesiąt wypadków śmierci, 
a przeszło sto pokaleczenia. Dyrekcja 
kolejowa w Kansas—City oblicza, że 
codziennie 1500 włóczęgów przejeż 
dża tamtędy w wagonach towaro 
wych. Małe miasto Yuma w Arizonie 
żywiło w ciągu czterech miesięcy w 
bezpłatnych kuchniach trzydzieści ty 
sięcy osób, z czego czwarta część przy 
pada na młodzież. W jnnem mieście 
na zachodzie znajduje się 35 chłopców 
którzy w wagonach towarowych na 
bawili się zapalenia płuc i obecnie 
leżą w szpitalu. Takich małych włó 
częgów w całych Stanach jest mniej 
więcej pół miljona. 

Władze poświęcają mało uwagi 
tej klęsce społecznej. Niema schronisk 
dla dzieci i młodzieży niema zorgani 
zowanej samopomocy. Towarzystwa 
prywatne, kościoły, Armja Zbawienia 
i Czerwony Krzyż nie mają dość środ 
ków, aby walczyć z nędzą. Policja, któ 
rej zadaniem jest sprowadzać dzieci 
do domu, jest bezsilna, gdyż większość 
tych błąkających się nie ma już domu 
albo też ma rodziców, którzy samj ży 
ja w skrajnej nędzy. » 

Mali włóczędzy opuszczają dom 
rodzinny w nadziei, że gdzieś znajdą 
pracę. Bez planu ciągną z miasta do 
miasta, ze wsi do wsi. Mieszkają w 

   

   
jamach, w kupach śmieci na kran“ 
cach miast, między deskami i towa 
rami na dworcach kolejowych, albo 

ZDK ASROCK ROW OWEREEDOREEZRE REESE 

Drapacz chmur w Katowicach. 

  

Nietylko Warszawa ma swój „drapacz nie 
ba“. W; Katowicach wykończony jest obecnie 
14 piętrowy gmach Urzędu Skarbowego. 

    = 

na trawnikach j ławkach w parkach. 
Chętnie chodziliby od szkoły, albo 
pracowaliby w sklepach i biurach. 
Wielu z nich pochodzi z rodzin, któ 
re były niegdyś zamożne i dały im do 
bre wychowanie. Aie nie chcą być 
zawadą dla rodziców j dlatego błąkają 
się po świecie i zbierają odpadki aby 
nie zginąć z głodu. 

Niema miejsca dla tych dzieci ani 
w schroniskach, ani w więzieniach. 
Domy noclegowe Armji Zbawieńia są 
przepełnione przez starych włóczęgów 
i nędzarzy. Pełno bezdomnych na uli 
cach Nowego Jorku. Śpią przykryci ga 
zetami w okolicach biblioteki miej 
skiej, w parku przy 42 ulicy i na brze 
gach Hudsonu. Gdy noce są zimne, 
albo gdy pada deszez, śpią w tunelach 
kolei podziemnej. Żebrzą, aby móc 
za parę groszy zjeść talerz zupy. Nie 
którzy nie stracili nadziei i szukają 
pracy, ale usiłowania ich są bezsku 
teczne. 

Hordy dzieci bez opieki włóczą się 
po kraju, tłumy ich głodują na ob 
szarach Stanów Zjednoczonych: Mło 
dość ich jest twarda i straszna, ale są 
zrezygnowani i nie wierzą aby mogło 
być inaczej. |. J. 

  

  

RSW ВЕОа Ww 

Pomnik powstańców śląskich. 

  

Wi Boguciacach na Górnym Śląsku wznie- 
siono piękny pomnik 35 powstańcom poleg- 
łym w walkach o wolność, 

Ilustracja nasza przedstawia, przemawia- 
jącego podczas urocz; ci odsłonięcia pom 
nika wojewodę Grażyńskiego 

    

   
   

  

s 

Krwawe zaburzenia w Anglii. 
LIVERPOOL, (PAT). — W dniu 22 b. m. 

deszłe de nowych rozruchów w Angiji, spo 

wodowanych przez bezrobotnych. Mianowicie 

kilku oscbników usiłowało wygłosić przemó 

mima 

Tłam 

wienia de. Humu bezrobotnych któ! 

wezwań policji, nie chciał się rozejś 

  

    

zajął wobec policji wregie stanowisko, Po 

nadejściu posiłków policja przystąpiła do roz 

praszania tłumu, z którego posypały się na 

pelieję kamienie. Ostatecznie po użyciu pa 

łek gumowych przez policję tłum rozproszo 

no. Jest kilka sób rannych. 

Zabici i ranni. 
LONDYN. (PAT). — W Liverpool! odby 

wały się wezoraj wieczorem demonstracje 
bezrcbotnyeh które zakończyły się poważne 
mi zaburzeniami, Kilkutysięczny tłum bezro 
bctnych dwukrotnie słaczał formalną bitwę 

Bomby w 
BIAŁOGRÓD, (Pat), — Wczoraj rano po 

licja wykryła w przedziale wagonu II klasy 
pociągu, udającego się do Białogrodu,. dwie 
bomby pochodzenia bułgarskiego, umieszczo 
ne w koszyku z owocami. Każda z tych 
bcmb napełniona była materjałem wybucho 
wym w ilości jednego kilograma i zaopatrze 
na w mechanizm zegarowy. 

Energiczne śledztwo doprowadziło do are 
sztowania jadącego w tym pociągu niejakie 

UWAGA! 

  

  

TAUME | ŚMIERĆ NA PODNIEBWYCH SZLAKACH 
pióra red. BOLESŁAWA WITĄ ŚWIĘCICKIEGO 

ILUSTROWANY REPORTAŻ Z POBYTU BOHATERS ICH LOTNIKÓW 

ś.p. por. F. ŻWIRKI iS. p. inż. $, WIGURY 
REWELACYJNY 

W WILNIE 
Cena 1 zł. — Żądać we wszystkich księgarniach i kjoskach. — Cena 1 zł. 

Dla zamówień masowych znaczny rabat. 

Zamówienia kierować należy do Drukarni „ZNICZ* — Wilno, ul. Św. Jańska 1 

Zmiany na stanowiskach 
starostów. 

Dowiadujemy się, że .p. Eugenjusz 
Cedyński, starosta powiatowy w Nei 
świeżu został przeniesiony na stano 
wisko starosty powiatowego w Łuniń 
cu, zaś starosta powiatowy w Łunińcu 
p. Konstanty, Witold Czachowski zo 
stał przeniesiony na stanowisko staro 
sty do Nieświeża. (Iskra): 

Budowa pomnika Żwirki 
I Wigury 

na miejscu tragicznej katastrofy. 

MORAWSKA OSTRAWA, (Pat). 
Powołany do życia przez ludność pol 
ską w Czechosłowacji komitet budo 
wy pomnika lotników Żwirki i Wigu 
ry zakupił w Cierlicku teren, na któ- 
rym zginęli obaj lotnicy. Teren wyno 
si tysiąc metrów kw. Obecnie komi- 
tet przystępuje do organizowania 
zbiórki na budowę pomnika. 

Niezależnie od starań ludności pol 
skiej, rozwinął Aeroklub w Brnie ży- 
wą akćję celem wzniesienia na miejs 

Chateaubriand i Napoleon. 
Bibljoteka Źródeł Mocy Nr. 4. Marjan Zdziechowski. Wilno 1932. 

Kiedy się ukazała książka znanego 
i zasłużonego profesora o Napoleonie 
III wywołała liczne komentarze i dość 
ostre krytyki. Bowiem postać niesym 
patycznego ,„małego* Napoleona, któ 
rego historja oskarża o wplątanie wła 
snego narodu w fatalną wojnę, Pol 
ska o brak szczerości w przelotnych 
objawach życzliwości, a katolicyzm 
o dwulicowość, została przez prof. 
Zdziechowskiego otoczona aureolą wi 
dzianą przez pryzmat wspomnień dzie 
ciństwa, osobistych sympatyj monar- 
chistycznych i współczucia dla niedb 
li człowieka. Prof. Zdziechowski, z 
nieznaną przedtem u niego swadą li 
teracką, zestawił bardzo odpowiednio 
dobrane poglądy historyków na ko 
rzyść Napoleona III przemawiających 
Książka pisana żywo, namiętnie miej 
scami, nadawała tym sprawom: tak 
od nas już dalekim, nowe życie i zain 
teresowanie. 

Niemniejszem powinna się cieszyć 
książka ostatnia prof. Zdziechowskie 
go, będąca pierwszą częścią zebranych 
w jedno wykładów profesora na Uni- 
wersytecie wileńskim. Obejmuje 
część barwnego żywota prekursora 

romantyzmu, ojca natchnień, idących 
od Russa ku plejadzje 1830 roku, nau 
czyciela uwielbiania natury, tragizmu 
w uczuciach i opisów środowisk ota- 
czających bohaterów, zmieniających 
się pod piórem Chateaubrianda w po 
ematy prozą. 

Żywot to był ciekawy i pełen wzlo 
tów i upadków, ie ducha, nie charak- 
teru, bo te przebywały zawsze na 
szczytach rodzimych skał bretońskłch, 
równie jak 'one niedostępnych żad- 
nym głosom z nizin ale przeplatanych 
to zaszczytami to znikaniem w cień, 
zalewany zresztą blaskiem coraz więk 
szej sławy. Nietylko literackiej, nie 
tylko osobistej, kochało się w nim kil 
ka tuzinów kobiet nietuzinkowych: 
Ale postawą polityczną tego poety, 
wspaniałego prozaika, rozmarzające 
go się w puszczach dziewiczych Ame 
ryki nad lasami szlachetnych czerwo 
noskórych, szukającego śladów chry 
stjanizmu w Ziemi Świętej jadowitego 
pamflecisty i niezjednanego legitymi 
sty. 

Chateaubriand, uznający demokra 
tyczne zasady społeczne, pragnący jak , 
nakazywała moda postępowców. ów 

  

z konną i pieszą pełieją. 
Około 3% esób zostało zranionych rów 

nież jeden inspekor policji. Dopiero około 
północy nastąpiło częściowe uspokojenie ale 
wrzenie w mieście trwa nadal. 

koszyku. 
go Randzełowicza, pochodzącego z Borów. 

Po dekenaniu licznych przestępstw w swem 
rcdzinnem mieście uciekł on do Bułgarji. 
Znalezieno przy nim rewolewor, naboje i 
granaty ręczne z inicjałem promacedońskiej 
crganizacji rewolucyjnej. 

Przyznał się on do tego, że maszyny pie 
kielne otrzymał z Sofji a następnie przekro 
czył granicę i złożył bomby w koszyku, po 
zostawiająe go w pociągu. 

  

Nowość! 

LEKARZ-DENTYSTA 

I WILKOMIRSKI 
przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 

na Hetmańską 2, m. 3 

  

  

Lekarz- Dentysta 

M. ALTFELD-GORDON 
powróciła 

W. Pohulanka Nr. 16, m. 2. 

HEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYVVYGigJ 

Ę Tanio! TANIO! 3 
NAJLEPSZE 

farby, pokost, pędzie i szczotki 
poleca skład farb 

Ė Fr. Rymaszewskiego 
Wlino, ulica Mickiewicza 35 

a 
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cu katastrofy pomnika od społeczeń- 
stwa czeskiego i wezwał je w płomien 
nej oedzwie do składania ofiar na ten 
cel. Komitet polski nawiąże z Aeroklu 
bem Polskim bezpośrednie rokowa- 
nia celem osiągnięcia porozumienia 
w sprawie budowy pomnika. 

czesnych równości, braterstwa i wol 
ności, sprawiedliwości społecznej 
przez Rewolucję, chciał wolności w 
chrześcjaństwie i monarchiźmie. 

Uwięzierie króla Ludwika XVI 
sprowadza go z głębi amerykańskich 
lasów do kraju, gdzie bez wahania za 
ciąga się do wojska emigrantów, wal 
czących przeciw rodakom pod kierun 
kiem odwiecznego wroga, Anglików, 
żeni się w międzyczasie, i pozostawia 
młodą żonę na 10 lat bez siebie. Od 
tej chwili rozpoczyna się, najgłębsza 
sądzę, tragedja Chateaubrianda; od 
dał się dynastji Burbonów na całe ży 
cie, pozornie bez zastrzeżeń ale jego 
wysoce czysta i szlachetna natura bun 
towała się niejednokrotnie na widok 
nikłej wartości tych legalnych, we 
dług rojalistów, władców Francji, ich 
ospalstwa, zaniku patrjotyzmu, niew 
dzięczności, której sam padł ofiarą. 

Ten Bretończyk, wierny swej ro 
dzonej Ojczyźnie, wietrznej i bitej 
falą morską Armoryce, miał wyryte 
w sercu słowa „Bóg i mój Król”, i nie 
odstąpił od tej edwizy cokolwiek go 
za to mogło spotkać, za olśniewającej 
epoki Napoleona Wielkiego. 

Ani perspektywą honorów, ani mi 
rażem dworu, ani osobistym urokiem 
Napoleona, nie dał się zdobyć. Jeśli 
była chwila gdzie poetyczna, epiczna 
strona wyczynów genjalnego Korsy 

   
    

  

    

   

   

LE. аК Ч 

Pogrzeb š. p. hr. Graviny. 

GDANSK, (Pat). Zwloki wysokie 
go komisarza Ligi Narodów hr. Gra 
viny przewiezione zostały wczoraj o 
godz. 17.30 do kościoła św. Józefa. 

W dniu 22 b. m. po nabożeństwie 
© godz 10 rano nastąpiła eksportacja 
zwłok na cmentarz św. Wojciecha, 

gdzie mają być złożone czasowo aż do 
chwili przewiezienia ich do Włoch. 
Wdowa po zmarłym hr. Gravinie 
zwróciła się za pośrednictwem prasy 
do wszystkich pragnących uczcić pa 
mięć zmarłego, aby nie składali 
przy zwłokach kwiatów. lecz ofiarowa 
li pieniądze na rzecz ubogich miasta 
Gdańska. 

Z Rosji Sowieckiej. 
„Wołgostroj”. 

Koła inżynierskie i techniczne zajmują się 

cbecnie opracowywaniem projektu t. zw. 
„Wolgestroju“ t. j. hydrocentrali na Wot 
dze, która swemi rozmiarami ma przewyż 
szač znany Dnieprostroj i ma być najwiek- 
szą tego rodzaju budowią na świecie, 

Człenek akademji nauk inż, Aleksandrow, 
kóry projekt ten opracowuje zwiedził w tych 
Uniach Samarę i wygłosił tam w kołach In- 
żynierskich odczyty © wyzyskaniu sił wod- 
nych Wiołgi. Po dkoniec trzeciej piatiletki — 
Gświadczył Aleksandrow — Rosja sowiecka 
łiezyć kędzie 200 miłjoenów obywateli. Dla 
tej ludności potrzeba będzie około miłjarda 
pudów pszenicy. Przy dzisiejszych warun- 
kach byłoby bardzo trudno osiągnąć taki 
wielki urodzaj dlatego problem navadnia 
nia rozległych obszarów jest najaktualniej 
szym problemem a w tym cełu wyzyskane 
mają być wody Wołgi. 

Inż. Aleksandrow przytoczył słuchaczom 
kilka eyfr, aby przedsiawić ogrom projekto- 
wanej hydrocentrali i barjery pod Kamyszi- 
nem. Koszła budowy wynosić będą 7 miljax 
dów rubli, Nawodnione mają być obszary » 
rozmiarze 4.300.000 hektarów. Przy budowie 

barjery wodnej zużyje się 6 miljonów tou 
cementu. Trzeba będzie wykopać półtora 
miljarda metrów sześcieunych ziemi. Gdyby 
prace te wykonywane były ręcznie trzebaby 

było zatrudnić 800.908 robotników. Już bee 
nie nałeży mówić o budowie licznych nowych 
przedsiębicrstw które dostarczałyby mater- 
jałów potrzebnych do budowy hydrócentrali, 
jak cementu, maszyn, żórawi, pomp i t. p. 
Oprócz tego trzeba będzie wybudować calą 
steć kolei, bez których budowa Wołgostroja 
byłaby niemożliwa. (Centropress). 

    

    

  

   

Jak żyją specjaliści w Rosji 
Sowieckiej. 

Czascpismo „Za industrializaciju* zamiesz 
ezą list 35 inżynierów, którzy opisują w nim 
warunki swego bytowania. Mieszkają oni we 
wspólnej ubikacji inżynierów i techników w 
Leningradzie, noszącej nazwę Lenina. Jest to 
stara piwnica położona pod ziemią. Tylko 
40 eentymetrów znajduje się ponad. po- 
wierzchnią ziemi, Do ubikacji prowadzi 29 
schcdów. W; piwnicy tej panuje zupełna 
ciemność nawet w dniach słonecznych. Pod 
łoga pekryta jest deskami grubości 2 centy- 
metrów, Pomiędzy deskami są duże szpary, 
przez które przechodzi wilgoć, tak, że nie 
można w lokalu mieć ani książek, ani ubrań 

wności, gdyż wszystko pokrywa gie 
Rury ustępów z wyższych pięter 

prowadzą przez ich mieszkanie a obok znaj 
duje się zbiornik odchodów ludzkich, tak, 
że smród jest nie do wytrzymania, 

Takie mieszkanie wyznaczyła im spółdziel 
nia inżynierska chociaż w umowie mają za- 
strzeżene ©dpowiednio mieszkanie. Pomimo 
obiecanek już osiem miesięcy zmuszeni są 
mieszkać w takich warunkach. Przyrzecze- 
nia zakrawają na oszustwo. 

Auterzy listu zaznaczają że bęzskutecznie 
domagali się naprawy ed sowietu powiato 
wege i prokuratorji, 

Redakcja pisma Sądzi, że autorzy prze- 
sadzają. (Centropress). 

T KRASKA 
U przyjaciół. 

MOSKWA, (Pat). — Na manewrach biało 
ruskiego okręgu wojskowego pod Smoleń- 
skiem bawi 5 wyższyeh oficerów Reichsweh 
ry i 4 oficerów włoskich, którzy specjalnie 
przybyli do ZSRR. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Tajemnieze zaginięcie komisarzy 

sowieckich. 
Wielkie zaniepokojenie wywołało wśród 

mińskich władz sowieckich tajemnicze zagi 
nięcie znanego działacza komunistycznego 
F. Terniejewa, który dnia 18 b. m. wyjechał 
z Mińska autem w towarzystwie komisarza 
politycznego i członka kolegjaum GPU. Tur 
слупа do Połocka na dochodzenie. Auto nie 
dojechaio do Połocka gdyż stamtąd depeszo 
wano, iż samochód z Terniejewym i Turczy 
nem nie przybył. 

związku z ich tajjmniczem zaginię 
<iem władze sowieckie wysłały na trasę — 
Mińsk — Połoek najwybitniejszych wywia 
dowców z psami policyjnymi, oddział konny 
GPU. i kilka pościgówek motocyklowych. 
Zachodzi podjerzenie, iż komisarze wpadli 
w ręce jakiejś grupy powstańczej lub też 
zamordowani zostali przez bandę zbójecką, 
w celach rabunkowych. 

  

   

   

kanina pociągnęła go ku niemu, to 
rozstrzelania ks. Enghien czyn hanieb 
ny, nieopatrzny i bezcelowy, odrzucił 
go od cesarstwa na zawsze. Że frondu 
je od tego czasu, przeciwstawiając się 
we Francji Napoleonowi, jako ten je 
dyny wybitny człowiek, nie ogarnięty 
żelazną dłonią boga wojny, że w tem 
stanowisku orła na skale, ubogiego 
arystokraty, pogardzającego parwen 
juszostwem korsykańskećj rodziny, 
jest gest, którym się upaja i on, i ota 
czającego go coraz większe grono wiel 
bicieli talentu, to jest piedestał do 
chwały i można się tem zachwycać. 

Ale cieniem na tym niezaprzecze 
nie szlachetnym człowieku jest fakt 
że nienawiść do cesarza popchnęła go 
do napisania ziejącego wściekłością 
pamfletu o Burbonach i Napoleonie 
w chwili, kiedy na polach Waterloo, 
pod obcym orężem, załamywała się 
potęga j gasła jego gwiazda, a pod 
opieką aliantów, obcych, Rosjan i 
Angilków, wkraczali do Paryża zgrzy 
biali Burboni, rasa skazana na wymar 
cie, oderwana od ojczyzny, bardziej 
obca krajowj i wszystkiemu co Fran 
cja przez lat 15 przyżyła, niż ten po 
gardzany przez wielkiego pisarza kor 
sykański szlachetka, od którego rodzi 
ny doznał wiele dobrego, a który sza 
nował w nim pisarza przynoszącego 
blask literaturze francuskiej i nie ka 

Nowa ofenzywa sowiecka 
przeciwko religji, 

Charkowskie pismo  ateistyczne, 
Organ centralnej rady związku bez 
bożników wojujących USSR (Nr: 10) 
zapowiąda nowe wzmożenie kampa 
nji antyreligijnej. Pismo zaznacza, że 
celem rozbudowy podstawy finanso 
wej ruchu bezbożniczego, w przyszło 
Ści składki członkowskie na ten cel 
ściągnięte będą w formie podatków. 
Każdy członek będzie płacił „podatek 
bezbožniezy“ Świadczenie te zostaną 

rozłożone w taki sposób: wszyscy ro 
botnicy i urzędnicy oraz członkowie 
czerwonej armji i floty, których zaro 
bek miesięczny wynosi do stu rubli, 
będą płacili 60 kopiejek podatku ro 
cznie; ci, których zarobek dochodzi do 
200 rubli, muszą płacić 1 rubla; kto 

zarabia do 300 rubli będzie płacił 2 
ruble podatku, werszcie zarabiający 
powyżej 300 rubli opodatkowani zo 
staną trzema rublami rocznie Tylko 
dla drabnych rolników, gospodyń do 
mowych, młodych bezbożników i u 
czniów przewidziany jest haracz w wy 
sokości 60 kopiejek rocznie. Pozatem 
wszyscy członkowie związku bezboż 
ników wojujących będą obciążeni 
składką w wysokości 60 kopiejek ro 
cznie na popieranie zaeranicznych or 
ganizacyj bezbożniczych. 

Zaraz po finansowym „uzdrowie 
niu* sowieckiego ruchu bezbożnicze 
go przeprowadzona będzie "organiza 
cja prasy ateistycznej na terenie Ro 
sji. W tej chwili bezbożnicy sowieccy 
posiadają 25 dzienniki i czasopisma. 
redagowane w 12 językach. Liczba ich 
ma być znacznie zwiększona a równo 
cześnie założony zostanie wielki kie 
rowniczy „Dziennik Antyreligijny““ 

Specjalną opieką ma być otoczona 
„praca szturmowców bezbożniczych*. 
Planowana jest kampanja werbunko 
wa, która ma doprowadzić do tego, by 
w każdym kolektywie chłopskim upra 
wiane były tak zw. „hektary bezboż 
nicze”, z których dochód przeznaczo 
ny byłby na rzecz ruchu bezbożnicze 
go. Pozatem zapowiadane jest tworze 
nie bibljotek antyreligijnych we wszy 
stkich wsiach rosyjskich oraz zwięk 
szenie propagandy przy pomocy fil 
mów antyreligijnych. Czemś nowem 
zupełnie mają być tak zw. „antyreli 
gijne uniwersytety dziecięce”, z któ 
rych pierwszy, przeznaczony dla 300 
dzieci, został już stworzony w Czysto 
polu: Celem pobudzenia zapału sztur 
mowców, mają być wypłacane premje 
za najlepszą „szturmową pracę bez 
božniczą“. 

Dla uwydatnienia międzynarodo 
wego charakteru ruchu bezbożnicze 
go podjęte będą następujące środki: 
wymiana materjałów, wymiana listów 
między członkami i organizacjami 
wolnomyślicielskiemi poszczególnych 
krajów, konkursy i częste odwiedziny 
Rosji sowieckiej przez zagraniczne de 
legacje bezbożników. 

Na martwym punkcie. 
MANCHESTER, (Pat). Rokowania między 

pracodawcami a robotnikami przemysłu ba 
wełnianego stanęły na martwym punkcie. Za 
równo przedstawiciele pracodawców, jak i 
robotników nie zdają się ujawnać zamiaru 
odstąpienia od swych pierwotnych stanowisk 

* w kwestji płac. 
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Domagają się odbudowy 
armii. 

BERLIN, (Pat). Bawarski związek 
żołinerzy frontowych zwrócił się do 
ministra spraw wewnętrznych Gayla 
z winoskiem, domagającym się rozpi 
sania piebiscytu w sprawie odbudo' 
wy armjj niemieckiej na zasadzie po 
wszechnego obowiązku służby wojs 
kowej. Celem plebiscytu jest ogłosze 
nie ustawy, na podstawie której waż 
ność V częścj traktatu wersalskiego 
ma być formalnie uchylona, zaś odbu 
dowa armji niemieckiej przeprowa 
dzona będzie na podstawie powszech 
nego obowiązku służby wojskowej w 
jak najszerszym zakresie. 

Stały wzrost bezrobocia 
w Niemczech. 

BERLIN, (Pat), — Według wykazu Urzę 
du Pośrednictwa Pracy, w pierwszej połowie 
września r. b, ć bezrobotnych zarejestro 
wanych wynosiła 5261 tysięcy osób. Wi tym 
okresie ilość bezrobotnych wzrosła o 38 ty 
sięey w porównaniu ze stanem z końca ubieg 
łego miesiąca. 

RADJO 
PIĄTEK dnia 23 września 1932 roku. 

11,58 gnał czasu, 15,10: Program dzien 
ny. ' 15,1 Muzyka operowa (płyty). 15,35: 
Kom. meteor. 15,40: Utwory Mendelssohna 
(płyty). 16,80: Kom. LOPP. 16,40: Odczyt z 
Warszawy. 17,00: Koncert. 18,00: „Faust i 
teatr" — odczyt Emila Zagadłowicza. 18,20: 
Muz. tan. 19,15: Polakom na Kowieńszczyź 
nie. 19,30: Program na sobotę. 19,35: Pras. 
dziennik radjowy. 19,45: Przegląd prasy roln. 
kraj. i zagr. 20,00: Feljeton muzyczn 
Koncert symfoniczny z Filharmonji Warsz. 
22,30: Komunikaty. Wiad. sportowe. 
22,50: Muz. tan. 

    

   

    

    

    

24 września. 
10: Program dzien 

płyty); 15.25: 
: Wiad. wojskowe; 1540: 
16,05: Audycja dla cho 

eton z Zakopanego”, 
17.00: Koncert ży 
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radj.; 19.45: AjJsinowa mówi* — 
monolog humorystyczny; 20.00: Koncert z 
Wiarszawy; 21.50: Komunik; 22.05: Kon 
cert szopenov 22.40: Wiad. sportowe; 

  

22.50: Muzyka taneczna; 2 : Słuchowisko 
„Jutro” — według Józefa Conrada w wyk. 
art. dram T. W|. w radjof. Haliny Hohendlin 
gerówny; 23.30: Muzyka taneczna. 

ROWINKI RADJOWE. 
MUZYKA OPEROWA I KAMERALNA. 
Niezwykle urozmaicony będzie dzisiejszy 

koncert z płyt gramofonowych który o godz 
15,15 nadaje rozgłośnia wileńska. W* pierw 
szej części, poświęconej muzyce operowej 
usłyszymy następujące utwory: 1) Bellini — 
fragment z „Lunatyczki*, 2) Donizetti — al 
Arja z opery „Eliksir miłości* odśpiewa B. 
Gigli, b) arja z op. „Linda z Chamonix", od 
śpiewa Ewa Bandrowska Turska, 3) Boito — 
Ghór z „Mefiatofelesa*, 4) Arenskij -— arje 
z opery „Rafael* w wykonaniu Sobinowa. 

Wi drugiej części znajdują się utwory Men 
delsohna, a mianowicie uwertura i scherzo 
ze „Snu nocy letniej", dziewięć pieśni bez 
słów (odegra na fortepanie 1. Friemann i wre 
szcie Scherzo z Tria d—moll. 

ODCZYT E. ZEGADŁOWICZA. 
O godz. 18 odczytany zostanie przed mik 

rofonem wileńskim feljeton cenionego poety 
i tłumacza Emila Zegadłowicza p. t.,Faust 
i teatr“. Prelegent przypomni o polemice, ja 
ka przed kiłku laty rozgorzała wokoło pol 
skich przekładów „Fausta* i wypowie swoje 
uwagi na temat inscenizacji arcydzieła goet 
howskiego. Odczyt ten jest niezwykle aktual 
ny z tego względu, że wileński teatr w bieżą 
cym sezonie zamierza wystawić obie części 
„Fausta“ w poetyckim przekładzie Zegadłowi 
cza. 
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Armaty na sprzedaž. 

Francuskie władze wojskowe wystawiły 
na sprzedaż, jako żelastwo szereg armat 
przestarzałych typów. Wiele osób zebrało 

  

rał go za objawy nienawiści do „tyra 
na“. 

Jeślj Chateaubriand, nienawidził 
ucisku, tyranjij i zmilitaryzowania 
Francji za Napoleona, to powrót Bur 
bonów i ich sposób rządzenia bynaj 
mniej go nie zadowolnił. Ideał polity 
czny którego szukał, nie został ani w 
części spełniony. Oczywiście przył 
gnął do oficjalnej polityki i miewał 
oficjalne stanowiska, ale impulsyw 
ność jego idealizmu, nieugiętość, in- 
dywidualność, wybujała wśród poch 
wał tłumów i uwielbień kobiet, nie da 
wała gwarancji uległości nowym rzą 
dom: 

Prof. Zdziechowski, dając nauko 
wą i głęboko ujętą ocenę prac literac 
k;ch Chateaubrianda, opartą na ogrom 
nym materjale piśmienniczym odnoś 
nym do pisarza i epoki, zaznaczając 
w żywej formie romantyczne stosunki 
jego z pełnemi wdzięku kobietami, 
jak Pauliną Beaumont, Karoliną Du 

ras i z tą nieszczęsną swą siostrą Lu 
cyllą, najżywiej traktuje polityczną 
stronę tego wielkiego, długiego i nie 

złomnego żywota. 
Ta wewnętrzna walka romantyka, 

którego pociągać musiał romantyzm 
karjery Napoleona, z granitową zasa 
dą świętości dynastjj i szukanego 
wszędzie ideału wolności, obrażanej 
przez „ludožerėę z Korsyki*, gorycz 

  

się by obejrzeć te zdegradowane narzędzia 
wojny. 

       
   

  

zawodu w stosunku do Burbonów, 
przeciwstawianie potęgi literatury, 
Sztuki, poezji i zasad, nie uginających 
się przed Išnieniem dworackich haf 
tów, potędzę wojen, wojska, polityki, 
parwenjuszowskiego zbytku i zdobyw 
czości, mającej coś nadludzkiego w so 
bie, oto strony psychologji wielkiego 
pisarza, które uderzyły w odpowied 
nią, czułą w autorze strunę. 

Ma się wrażenie, że chwilami wcie 
la się we frondującego Francuza i 
przeciwstawiać się chce jak on rzeczy 
wistości, której nie uznaje. Odnosi się 
to do ustępów o bolszewiźmie, które 
go stosunki z państwami legitymistycz 
nemi jak Anglja i Włochy, a nawet 
z sąsiadującą republikańską Polską, 
oburzają katolickiego i monarchisty 
cznego pisarza, nie mniej jak rzeźnia 
i despotyzm Napoleona, oburzały nie 
ustępliwego Bretończyka. 

Przez pryzmat uczuć szczerego, 
namiętnego w swych przekonaniach 
pisarza, jakim jest prof. Zdziechowski 
nie uznający żadnej rzeczywistości, 
jeśli chodzi o zasady, żywot wielkiego 
Chateaubrianda, przeciwstawiającego 
się wielkiemu Napoleonowi, nabiera 
nowej krasy i zainteresowania o sma 
ku współczesności: 

> Hel. Romer. 

SAN raz 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ogień narzędziem zemsty. 

Bracia Jan i Wincenty Magunowie ze wsi 
Poszyłajcić gm. rzeszańskiej prowadzili hu 
laszczy tryb życia. Rzadko kiedy pomagali 
w demu przy robotach rejjaych. Rodzina u- 
ważała ich za darmczjadów i na tem tle czę 
śto wybuchały zatargi. 

Podobny fakt miał miejsce onegdaj, kie 
dy ebaj bracia w stanie podedmielonym pow 
rócili z miasteczka. Moeno podnieceni rozpo 
częli kłótnię z dcmownikami która przero 

dziła się w bójkę. 
Wobec twardej podsławy całej rodziny 

    

  

   

  

Jan i Wincenty zmuszeni byłi ustąpić i z 
daiszej wałki zrezygnować 

Qtrzymane jednak w czasie wałki guzy 
y ich w formalny szał. Postanowili 

zemścić się na rodzinie. W: tym eelu zabrali 
do swego mieszkania snopy siomy i rozło 
żyli ogień cheąc w ten sposób puścić z dy- 
nem cały dcm mieszkalny, Na szezęście są 
siedzi w porę zauważ ogień, podnieśli 
alarm i z trudem ogień stłumiii. 

Obaj braeiszkowie zostali aresztowani. 
(e). 

    

a 

Z pogranicza, 
Mały ruch graniczny. 

Dowiadujemy się, iż zamknięcie t. 
zw. małego ruchu granicznego na po 
graniczu polsko litewskiem nastąpi w 
drugiej połowie października r. b. Po 
tem terenie będą jednak udzielane 
przepustkj indywidualne rolnikom, 
lecz już tylko za zgodą starostów pol 
skiego i litewskiego. 

Ruch graniczny na pograniczu 
polsko łotewskiem będzie trwać jak 
zwykle niemal cały rok- 

Według danych statystycznych w 
r. b. sezonowym granicę polsko litew 
ską zarówno z Polski i z Litwy prze 
kroczyło 2138 tys. 145 rolników, któ 
rzy w celach rolniczo gospodarczych 
na podstawie przepustek granicznych 
przebywali po stronie polskiej i iltew- 
skiej. gdzie posiadają pola, łąki a na 
wet i budynki gospodarskie. 

Zaznaczyć należy, iż w r. b. stosu 

mek władz litewskich a przedewszyst 
kiem strażników litewskich był zupeł 
nie poprawny wobec rolników przy 
bywających z Polski. W,r. b. niemalże 
nie zanotowano żadnych porwań, are 
sztów, bicia i rabunków ze strony Lit 
winów, co w poprzednich latach nie 
stety tak często miało miejsce W r. b- 
ruch graniczny w porównaniu z lata 
mi poprzedniemi był bardziej ożywio 
n yi procentowo wykazał zwiększenie 
o 17—20 procent. 
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|   Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

4 lata więzienia za 

DZIŚ i dni następnych 

KRÓL JAzzU li 
W rolach głównych: John Boles i Jeanetie Loff. 
Cały film wykonany w naturalnych kolorach. 

Samolot spadł do rzeki. 

Z Oran donoszą, iż wczoraj do rzeki Me 
reszanki wpadł lite i samolot, który leciał 
z Szawel do Kalwarji. 

W) ostatniej chwili lotnik zorjentowawszy 
się, iź jest na terenie po eoinął się z 
zamiarem lądowania wpobliżu Dmitrówhi. 
Skutkiem jednak nieumiejętnego ladowania 
wpadł do rzeki. Lotnik wydostał się z wody 
i zaałarmował strażników litewskich którzy 
w ciągu całego dnia dźwigiem wydobywali 
samolot. Dopiere ckoło godz. 7 wiecz. z po 
łamanemi skrzydłami samolot wydobyto na 
brzeg. 

NOWA FALA WYSIEDLEŃCZA. 

Represje Sowietów za ujawnianie 
tajemnie. 

          

Na poszczególnych odcinkach  graniez- 
h wysiedlono ostatnio zgórą 20 osób prze 

ważnie cudzoziemców. Wśród wysiedlonych 
na odeinku granicznym Stołpee Kozdrowicze 
i Domaniewicze znajduje się trzech turystów 
angielskich, jeden Amerykamu, dwóch Cze 
chów i Niemiec, Wśród turystów amerykań 
skich jeden posiadał aute, które zostało za 
rekwirowane w Sowietach za rzekome podat 
ki od zakupienych fantów w Rosji. Auta 
Amerykaninowi Stompsėnowi zabrano w ke 
morze eelnej w Niegorełoje wraz z cenne 
mi rzeczami. 

Niemenczyn. 
Udusiły dziecko i rzuciły na poie. 

We wsi Świętniki gm. niemenczyńskiej 
zatrzymana zestała Scholastyka Boreewiczów 
na, która wspólnie ze swą matką udusiła 
nowonarodzone dziecko i rzuciła zwłoki na 
połe, Wieśniacy przypadkowe znaleźli zwło 
ki w stanie zupełnego już rozkładu i zamel 
dowali o tem ua posterunku. 

Kobiety aresztowano. (e). 

   

   

  

potężne arcydzieło dźwiękowe p. t. 

1 

    

    

Film ten przewyższa wszystkie dotychczasowa rekordy kinemato- 
grafii dźwiękowej i sceny światowej. 
w dziedzinie dźwiękowców, stanowi kalejdoskop piękna, barw 
i pomysłów, fantastyczną ekwilibrystykę melodji i efektów. Każdą 
scenę cechuje przepych wystawy, niemejący sobie równego. 

Król Jazzu” jest rewelacją 

pół komunistycznej 

  

gazety. 
Dnia 22 b. m. przez Sądem Apelacvjnym 

"w. Wilnie stanęło 5 mieszkańców wsi Ada 
mowo i Niekraszewo gm. żuchowickiej pow. 
stołpeckiego, oskarżonych o to, ża od listo 
pada 1931 r. na terenie gminy brali udział 
w spisku pod nazwą: „Kom. Partja Zachod 
miej Białorusi* z wiedzą o tem, że spisek ten 
ma na celu zamach na ustrój i całos: teryior 
jalną państwa. 4 

Podajemy nazwiska i wiek: Zachar Woj 
(lat 22), Jan Żabienko (lat 27), Jan з 
(lat 35), Dawid Kurasz (lat 28) i Brzyli Ka 

fhacz (lat 24). ZĘ 
Oskarżeni są z art. 102 c I k: k. Zost 

przychwytani przez funkcjonarjuszów poli 
ma rozrzucaniu ulotek, wzywających do pow 

    

   

    

strzymania się od pracy, strajku rotuego i 
sabotowania majątków. 

Po intce do kłębka. Śledztwo wpadło na 
trop dwu jaczejek we wsi Taraszewie 1 Wiel 
kiej Swobodzie. Jako dowód rzeczowy udało 
sę pochwycić u jednego z oskarżonych pół 
gazety komunistycznej p. t. „Czerwony Šciag“ 
przyniesiony ze wsi Ługi i kontemplowany 
jak objekt sakramentalny. 

Obrona w osobach adwokatów 
i Andrejewa usiłowała wykazać krue: 
wodów należenia oskarżonych do. partj 

Sąd po naradzie postanowił Ка 
czoną przez Sąd Okręgowy zmniej 

nie z 5 na 4 lata więzienia, poza: 
na 2 lata. 

    

        

Echa afery w Lombardzie. 
Na wokandzie wydziału cywilnego Sądu 

Okręgowego znalazła się sprawa b. dyrektora 
firmy Lombard, Stanisława Jagody. Jest to 
jeden z odprysków słynych afer w Lombar 
dzie. 

31 lipca ub. r. większość udziałowców Wi 
leńskiego Towarzystwa Handlowo Zastawowe 
go „Lombard* przy ulicy Biskupiej sprzedało 
swoje udeiały dyrektorowi tego lombardu Ja 
godzie i jego żonie. 

Cena udziałów została pokryta przez Ja 
godę nie z jego kieszeni prywatnej lecz środ 

Ikami finansowemi Lombardu. 
Obecnie kurator lombardu kieruje powódz 

two cywilne o odszkodowanie 50.000 zł. prze 

Wardeński po sądach, 
Głośna swojego czasu sprawa Wardeńs 

go dotychczas nie może znaleźć swego 
łu. W. I instancji 31 sierpnia 1931 r. W 
„deński został uniewinniony. Prokuratura z 

żyła skargę apelacyjną ale dnia 16 stycznia 
1932 r. Apelacyjny Sąd potwierdził wyrok 
+Okręgowego. 

Wówczas wiceprokurator Turowicz zas 
karżył ten wyrok do Sądu Najwyższego któ 
sry sprawę przekazał specjalnemu kompletowi 
7 sędziów ze względu na trudne zagadnienia 

«© wplątanego w kwestję prawa cywilnego. 
Kolegjum owo wyraziło swą opinję i wy 

«ok Sądu Apelacyjnego został uchylony. 
Dnia 20 b. m. sprawa poraz trzeci znalaz 

ła się na wokandzie sądowej w Sądzie Apele 
«cyjnym w Wiilnie gdzie zapadł wyrok skazu 
„jący Wlardeńskiego na 1 rok więzienia z za 
wieszeniem na 3 lata. Kodeks z roku 1932 
“ym razem wyświadczył oskarżonemu niedź 
wiedzią usługę (par. 260 punkt 2). 

Sprawa o tyle była ciekawa że nie toczy 
dła się w płaszczyźnie dowodów winy, l 
zamieniła się w spor akademicki na temai 
interpretacji praw. 

  

        

   

    

   

  
  

    

  

ciw 'Jagodzie i tym z pośród udziałowców, 
którzy sprzedali mu swe udziały. Istnieje bo 
wiem. przypuszczenie, iż wiedzieli z jakich 
pieniądzy Jagoda pokrywa ich kupno. 

Obok Jagody zasiedli więc na ławie poz 
wanych: Bejnarowicz (członek Zarządu fir 
my), Sławiński, Grabowski, Kurojć, Bejnaro 

wiczowa, Illenicz, Jasiński i inni. 
Obronę wnoszą: w imieniu Jagody adw. 

Szyszkowski, Bejnarowicza i Sławińskiego 
broni adw. Krzyżanowski, a Bejnarowiczową, 
lllenicza i innych adw. Łuczywek. 

Wyrok wisi jeszcze w powietrzu. 
W celu dostawienia dodatkowych doku 

mentów, sprawę odroczono. Ost. 

jak Marek po piekie. 
Przez gęsty las paragrafów, kazusów i 

kruczków sprawę prowadzi mecenas [ot 
wen, obrońca również Korkorowiczowej, — 
współoskarżonej Wtardeńskiego, a której u 
niewinnienie zostało już ostatecznie przez 
Sąd Najwyższy zatwierdzone. 

O ile czytelnicy pamiętają Wiardeński i 
Korkowiczowa byli oskarżeni o przywłasz 
czenie zamochodu marki „Oakland”, należą 
cego do firmy „Auto—Gara 

Wlipcu 1929 r. w firmie „Auto—Gara: 
w Wilnie nabył Aleksander Wardeński, wów 
czas jeszcze pełnomocnik hr. Przeździeckie 
go, wraz z Anielą Korkorowiczową samochód 
Część należności wpłacono gotówką — resztę 
miano spłacić w ratach. 

      

     
   

Tymczasem samochód posiadacze odsprze 
dali, a według prawa przedmiot niewypłaco 
ny jeszcze pozostaje własnością sprzedawcy. 
Ponieważ jednak na resztę wystawione były 
weksle Wlardeńskiego, puszczone przez firiaę 
„Auto—Gara — więc w tem sęk, czy War 
deńskiego można było uważać za „właścicie 
la“, czy tylko za „posiadacza”. Ost. 

  

  

   

   

  

Sąd Okręgowy w Baranowiczach. 
W! dniach 20 i 21 września przebywał w 

(Baranowiczach na sesji wyjazdowej Nowo 
sgródzki Sąd Okręgowy w następującym skła 
„dzie: przewodniczący p. sędzia Zapolski, pp 

sędziowie votujący Żukowski i Fuehs (po- 
przedniego dnia p. skdzia Górski). Oskarżał 
p. wiee prokurator Wialmowiez, 

Pięć spraw komunistycznych w Baranowiczach. 
W, ozasie 2-dniowego pobytu Nowogródz 

kiego Sądu Okręgowego na sesji wyjazdowej 
w Baranowiczach, rozpatrzono 5 spraw ko- 
'munistycznych, w których ogółem na ławie 
oskarżonych zasiadło 27 esób oskarżonych 
z art, 102 KK. o należenie do KPZB. i działa 
nie w kierunku obalenie obeenego ustroju 
w Polsce, dążąc do oderwania ziem półnoe- 
no wschodnich od całości Rzeczypospolitej. 
Sąd Okręgowy w czasie przewodu sądowego 
wszystkim oskarżcnym udowodnił ich winę 

i skazał w I-szej partji — mieszkańców wsi 
Sieniawska Swoboda, gminy Turzec, powiatu 
stolpeckiego: Whsilewskiego Borysa na 6 lat 
ciężkiego więzenia, Bałagunowskiego Arse- 
njusza, Poreskiego Eugenjusza i Tarasewicza 
Mikołaja na 4 lata ciężkiego więzienia oruz 

owicza Eugenjusza na 3 lata cięż. 
- więzienia. W, ostatniem sł. Wasilewski pro 

sił Sąd by ten wymierzył jak najłagodniejszy 
wymiar kary dla jego kolegów albowiem 
głównym winowajcą jest on i powinien po- 
nieść jaknajsurowszą karę, Ponadto wszyscy 

skazani zostali pozbawieni praw obywatel- 
skieh. Następnie w II partji Sąd skazal 
mieszkańców wsi Luszniewo gminy mołezadz 
kiej, pow baranowickiego: Siergieja Aleksan 
dra na 5 lat ciężkiego więzienia, Śliwończyka 
Mikołaja i Zieńko Aleksandra na 4 lata e. 
więzienia z pozbawieniem praw ob., zaś 
Siergiejównę Annę z braku dowodów winy 
uniewinnił, W' Il-ciej partji Sąd skazał mie 
szkańców wsi Żerehkowicze i Koniuchy, gmi 
ny lachowiekiej, pow. baranowiekiego: Hłobo 
sza Andrzeja i Łojko Jana na 5 lat ciężkiego 
więzienia, Stefana Braniewieza, Wincentego 
iojke i Teodora Szebecha na 4 lata ciężkie- 
go więzienia z pozbawieniem praw. W IV 

K. U-R-,J- E. R МОВА 

Bolączki i niedomagania komunikacji 
miejskiej 

dziś będą tematem narad Magistratu. 
Dziś na godz. 9 rano zwołane zo 

stało w Magistracie posiedzenie ra 
dzieckiej Komisji do spraw komunika 
cji miejskiej. Na posiedzeniu tem 
przedstawiciel sekcji technicznej wy* 
stąpi z dłuższym referatem informa 
cyjnym w sprawie niedotrzymania u 
mowy ze strony Towarzystwa Miej 
skich i Zamiejscowych Komunikacyj. 
(Arbor). Na posiedzenie to zaproszo- 
ny został również przedstawiciel Ar- 
bonu dla udzielenia wyjaśnień i ewen 

  

tualnego odparcia stawianych zarzu- 
tów. 
Mówiąc o bolączkach naszej komu 

nikacji miejskiej trzeba stwierdzić, że 
Arbon znalazlszy się w trudnych wa 
runkach materjalnych pragnie swe 
straty powetować w pierwszym rzę 
dzie przez zmniejszenie taboru, reduk 

cję płac robotniczych i dowolne usta 
lanie trasy: Czy jednak jest to droga 
właściwa. musimy w to bardzo wąt 
pić. 

  

    

  

Dookoła zatargu w „Arbonie“. 
Dnia 21 września rb. o godzinie 1 

w nocy w lokalu Rady Głównej Zje 
dnoczenia Robotn. Związków Zawod. 
Ziem Północno Wschodnich przy ul. 
wielkiej 34 odbyło się ogólne zabra 
nie sprawozdawcze pracowników Sa 
mochodowych firmy „Arbon*. Ko- 
misja dla spraw zatargu między T-m 
Arbon a pracownikami samochodowy 
mi złożyła sprzwozdanie z dotychcza 
sowej działalności. Komisja odbyła 
cały szereg konferencyj z Dyrekcją 
T—wa Arbon w osobie p: sekretarza 
Masalskiego, oraz w Inspektoracie 
Pracy. Komisjasopracowała postulaty 
oraz wysunęła żądania cofnięcia wy 

mówienia, na co p. sekretarz Masal 
ski nie zgodził się, 

Konferencje te mają charakter 
przedwstępny albowiem  uprawnio 
nym do decydowania w tych spra 
wach jest p. dyrektor Masalski, który 
nie jest w Wilnie obecny. Zebrani 

jęli do wiadom. sprawozdania Ko 
i į postanowili nie podpisywać u- 

mowy według nowych warunków wy 
suwanych przez firmę „Arbon”*, 

Decydujące rozmowy rozpoczną 
się z dniem przyjazdu dyrektora Ma 
salskiego, co ma nastąpić około piąt- 
ku. 

    

Nowa oferta w Magistracie 
na jezdnię ze sztucznego kamienia. 

Dowiadujemy się, że do Magistra 
tu wpłynęła oferta budowy nowych 
jezdni ze sztucznego kamiena. Ofertę 
taką za poŚrednictwem swego przed 
stawiciela złożył Syndykat Cementow 
ni: 

Należy zaznaczyć, że sztuczny ka 
mień wykonywany jest na podobień 
stwo płyt betonowych. Głównym ma 
terjałem składowym jest cement por 
celanowy. Zaletą kamienia sztuczne 
go jest również to, że może kyć bar 
wiony na rozmaite kolory, tworząc w 
ien sposób jeźdnię optycznie bardzo 
efektowną. 

Do oferty tej, jak się dowiaduje 
my, czynniki miarodajne ustosunko 
wały się przychylnie proponując Syn 
dykatowi wykonanie na własny koszt 
odcinka jezdni o piewierzchni 200 m. 
kwadr. O ileby próba ta dała 
pomyślne rezultaty i jezdnia okaza 
ła się praktyczną, Magistrat zasto- 
sowałby kamień sztuczny w szerszym 
zakresie przy budowie innych odcin 
ków jezdni, 

Ze swojej strony Syndykat zapro 
ponował wykonanie na własny koszt 
większego odcinka jezdni z tem, że 
koszty budowy zostaną przez Magi 
strat uregulowane po upływie okresu 
gwarancyjnego, mniejwięcej po upły 
wie kilku lat. W ten sposób jezdnię 
z kamienia sztuczengo otrzymałaby 
cała ulica Gdańska: 

W sprawie tej ostateczna decyzja 
jeszeze nie zapadła, w każdym bądź 
OPORZE YO O CTOCOEOE 

Nowe opłaty na Fundusz 
Bezrobocia. 

W związku z wprowadzeniem od 
dnia 1 września opłaty na rzecz Fun 
duszu Bezrobocia od kwitów komor 
nianych Magistrat wobec szeregu wą 
tpliwości wyjaśnia co następuje: 

Wysokość opłat uzależniona jest 
od kwoty komornego a mianowicie: 
od komornego miesięcznego do 99 zł. 
99 groszy — 25 groszy; od 100 do 150 
złotych — 50 groszy; od 150 do 200 zł 
— 75 groszy; ponad 200 złotych — 
1 złoty. 

Kwity od mieszkań jedno i dwuiz 
bowych są wolne od opłaty. 

Powyższe opłaty obciążają wyłącz 
nie właścicieli nieruchomości i nie mo 
gą być pobierane od lokatorów. . 

„Opłaty należy uiścić i wówczas, 
gdy z odbioru komornego pokwitowa 
nia na piśmie nie wydano. 

Opłaty winni właściciele nierucho 
mości uiszczać w kasie miejskiej po 
upływie każdego miesiąca najpóźniej 
w ciągu 15 dni, składając jednocześnie 
wykaz sum komornianego otrzyma 
nych w ubiegłym miesiącu wraz z ob 
liczeniem opłat na rzecz Funduszu 
Pomocy Bezrobotnym, 

Zmiana sposobu pobierania 
opłat za przebywanie w re- 
stauracjach po godz. 12-ej. 

W! związku z interwencją restauratorów 
u włądz administracyjnych w sprawie pobie 
rania dopłaty na bezrobotnych w wysokości 
50 gr. od osoby za przebywanie w restaura 
cjach po godz. 12 w nocy dowiadujemy sie. 
iż w sprawie ściągania tego podatku ma na 
stąpić zmiana, która polegać będzie na de 
pisywaniu odsetek od rachunków, opiewaja 
cych na kwoty wyższe niż 5 zł. Inowacja ta 
ma obowiązywać z dniem 1 października. 
Dopisywanie odsetek będzie stosowane już 
po godz. 9 wiecz., dzięki czemu znaczna 
część gości nie będzie obciążona opłatani, 
a dochód zwiększy się wobec wprowadzenia 
opłat już we wcześniejszych godzinach. 

  

partji — Sąd skazał mieszkańców gminy tu 
rzeckiej, pow. stołpeckiego: Jana Świryde, 
Piotra Buja, Michała Kiergieta, Mikołaja Smo 
lanko, Włodzimierza Kiergieta, Jana Gałec- 
kiego i Włodzimierza Gałeckiego wszystkich 
na 5 lat ciężkiego więzienia każdego z nich 
z pczbawieniem praw. W V-tej i ostatniej 
partji Sąd skazał mieszkańców gm. turzeckiei 
pew. stołpeckiego: Alek. Pteszko, Aleksandra 
Caba, Aleksego Pochodeńki, Aleksego Buśko i 
Pawła Caba każdego z nich na 5 lat cięż- 
kiego więzienia z pozbawieniem praw. Na 
tem rozprawy dwudniowe Sądu Okręgowego 
zestały zakończone, zaś następna sesja Sądu 
Okręgowego w Baranowiczach rozpocznie się 
26 wrzśnia r. b. i będzie trwała prawdopodob 
nie do 7 października. A. 

razie jak już zaznaczyliśmy wyżej, 
ma ona duże szanse powodzenia. 
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Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 22/IX — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia + 8 C. 
= najwyższa + 12° С. 

3 nina 

  

Tendencja: silny wzrost. 

Uwaei: przelotny deszcz. 

Prognoza pogody na Wfleńszczyźnie na 
dziś dnia 23 września. Przeważnie pogodnie 
przy słabych wiatrach z kierunków zachod- 
mich. Noe zimna (temperatura zaledwie parę 
stopni powyżej zeraj. Rankiem chłodno (tem 
peratura od 5—7 stopni), Dniem lekkie ovie 
plenie. 

7 OSOBISTA. 
— Z pobytu p. woj. Kirtiklisa w Wfilnie. 

Bawiący w ciągu ostatnich dwóch dni w cha 
rakterze prywatnym w Wilnie były wojew 
da wileński a obecnie pomorski p. Stefau 
Kirtiklis złożył m. in, wczoraj wizytę kie 
rownikowi sekretarjatu woj. BBWIR. p. pos 

„łowi St. Doboszowi, zwiedziwszy jednocześ 
nie nową siedzibę Bloku przy ulicy św. Au 
ny 2. Wiieczorem pociągiem pośpiesznym p. 
woj. Kirtiklis odjechał do Torunia, żegnany 
przez liczne grono przedstawicieli miejscowe 
go społeczeństwa. 

MIEJSKA. 

— Klinkierowanie ul. Zamkowej. 
Od dnia 26 b. m. kierownictwo robót 
przy budowie jezdni klinkierowej na 
ul. Zamkowej przystąpi do asfaltowa 
nia jezdni na przestrzeni od ul. Kró 
lewskiej do poczty. Asfalt będzie lany 
w szwy między spojeniamj poszcze 
gólnych kostek. Roboty te nie mogą 
być rozpoczęte natychmiast ze wzglę 
du na konieczność wysuszenia klinkie 
ru po ostatnch deszczach. 

Oddanie ul. Zamkowej do użytku 
nastąpi przypuszczalnie 8 względnie 
Y października. Następnie rozpoczęta 
zostanie budowa jezdni klinikerowej 
na ul. Wielkiej, aż do gmachu ratu 
sza: 

— Koncentracja szpitali miejskich 
Jak się dowiadujemy w Magistracie 
rozważany jest projekt skasowania 
szpitalu dla dzieci gruźliczych przy ul 
Letniej na Antokolu. Szpital ten ma 
być przeniesiony do szpitala św. Ja 
kóba. W tym celu ma być odpowied 
nio przerobione jedno ze skrzydeł te 
go szpitala. Ma to być jednem z ogniw 
projektu koncentracji szpitali w jed 
nem miejscu co zmniejszy koszta ad 
ministracyjne i umożliwi adnie szpi- 
talom większej ilości fachowych sił 
lekarskich. 

Pozostałe budynki do szpitalu na 
ul. Letniej po odpowiednim remoncie 
i dezynfekcji mają być użyte na po 
mieszczenie schroniska: 

— Wstrzymanie ruchu kołowego na ul. 
Zarzecznej. Na ulicy Zarzecznej prowadzone 
są obecnie roboty kanalizacyjne w celu pcią 
czenia tej dzielnicy z siecią kanalizacyjną 

Epidemia tyfusu brzusznego w Wilnie 
i na prowincji. - 

W Wilnie wybuchła epidemja ty- 
fusu brzusznego. Władze sanitarne za 
notowały już 15 wypadków zasłabnięć 
na tyfus brzuszny i 2 na plamisty. 
W związku z tem władze sanitarne 
wydały jaknajostrzejsze zarządzenia, 
przyczem _ postanowiły przeprowa 
dzić szczegółową inspekcję w tych do 
nach, gdzie zanotowano wypadki za 
słabnięcia na tę epidemję. 

RówncczeŚnie sygnalizują z Trok, 
iż na terenie powiatu wileńsko troc 
kiego szerzy się epidemja tyfusu brzu 

sznego. Do tej chwili zanotowano w 
poszczególnych gminach około 18 wy 
padków zasłabnięć na tę chorobę. 

Na teren powiatu wileńsko troe 
kiego wyjechała kolumna przeciwty 
iusowa która energicznie przystąpiła 
do zażegnania epidemii. 

Na terenie pew: dziśnieńskiego, 
brasławskiego i Święciańskiego zano 
towano w ostatnich dniach około 30 
wypadków zasłabnięć na tyfus brzu 
szny. 

  

„Słodka” tajemnica fabryki „Sład”. 
Pelieja śledcza prowadzi obecnie doche 
nie przeciwko zarządowi wileńskiej tab 

ryki sacharyny „Sład* mieszczącej się przy 
ulicy Miłosiernej Nr. 6. 

Wtyprodukowaną sacharynę fabryce doz 
wcleno było sprzedawać jedynie aptekom i 
składom aptecznym. 

Ostatnio jednak policja śledcza otrzyma 
ła pcufne informacje że fabryka sprzedaje 
sacharynę również osobom prywatnym. 

    

W związku z tem zarządzona została ob 
serwacja która informacje te potwierdziła. 

W. dniu wczorajszym zatrzymany został 
przy wyjściu z fabryki „Sład* jakiś osobnik 
przy kórym znałeziono kilo sacharyny, przed 
chwilą nabytej w fabryce. 

Zatrzymanym okazał się niejaki K. Traj 
tel zamieszkały przy uliey Niemieckiej 29. 

Sacharynę skonfiskowano. 
Polieja prowadzi dalsze dochodzenie, (e). 

  

Aresztowanie oszusta. 
Wi tych dniach władze śledcze otrzymały 

powiadomienie z Warszawy, że został tam 
zatr: s nku oszustwa 
wekslowego jakiś osobnik, który 
po aresztowaniu nie chciał wyjawić ani swe 
go prawdziwego nazwiska, ani też miejsca 
stałegc zamieszkania. Dopiero po upływie 
kilku dni zdołano ustalić, że zatrzymanym 
jest Abram Geken i pochodzi z Wilna. 
Ukrywanie przez Gekena naz a nasunęło 
policji warszawskiej podejrzenie że ma on 
jeszeze inne grzechy na sumieniu popełnione 

   

  

     

  

    

NIKA 
śródmieścia. Roboty te spowodowały wyko 
panie kanału przeszło 6 metrów głębokiego 
o znacznej szerokości. Kanał ten, nawiasem 
mówiąc, będzie służył do przeprowadzenia 
pod Wkleńką ścieków i oddawania ich do ka 
nału przechodzącego ul. św. Anny. 

Naskutek powyższych robót w  naibliż 
szych dniach wstrzymany zostanie na ul:cy 
Zarzecznej ruch kołowy. Ulica zamknięta żo 
stanie na przeciąg 14 dni. Wszystkie kondu 
kty pogrzebowe, dążące na cmentarz Bernar 
dyński, a także ojazdy zdążaja 
ce w Kierunku Wilejki kierowane będą p 
ulicę Popowską, Holendernię i ulicę Kośc u 
szki. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Staraniem Koła Medyków USB. — Sa- 
la Śniadeckich USB. w Wiilnie w sobotę 
8 października 1932 roku i 9 października 
1932 roku o godz. 18 odbędą się dwa odczy 
ty Gr. Melanji Lipińskiej, laureatki Akadera 
ji Medycyny Paryskiej i Instytutu Paryskie 

  

  

  

  

   

     

  

    

      

gop, te 

Pierwszy odczyt: — „Rozwój charakteru 
i woli w stosunku do odżywiania”. 

Drugi odczyt: — ,Z psychologji niewida 
mych“. 

Cena miejsc: 2—1 zł. Dla młodzieży aka 
demickiej 50 gr. Czysty dochód przeznaczony 
jest na badania naukowe nad niewidomymi 

Kuratorjum poleca p. p. Dyrektorom 
Szkół odczyty p. dr. Lipińskiej dla młodrie 
ży klas wyższych. 

— Towarzystwo Kursów Technicznych w 
Wilnie otwiera w roku szkolnym 1932—33 
następujące Kursy Techniczne: 1) Korespon 
dencyjne (z zakresu budownictwa i elektro 
techniki), 2) Pomocników Mierniczych, 3) 
Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 4) 
Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne (mon 
torskie) 6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) 
Żeńskie Kreślarsko—Techniczne, Zajęcia roz 
poczynają się dnia 15 października. Infor 
macji udziela kancelarja Kursów we wtorki 
i piątki w godzinach 17 — 19 w gmachu Pan 
stwowej Szkoły Technicznej Wfilno Holender 
nia 12. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
* — Maturzystki i Maturzyści. Wktępując 

na uniwersytet pamiętajcie, że Polska jako 
kraj przedewszystkiem rolniczy odczuwa 
wciąż silnie brak fachowych i wykształeo 
nych rolników. Zapisujcie się w szeregi słu 
chaczów Studjum Rolniczego Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wiilnie. 

Coraz lepiej rozwijające się „Studjum 
Rolnicze* obejmuje cztery lata nauki i w ro 
ku bieżącym wypuściło ze swych murów pier 
wszych w historji Uniwersytetu Stefana Ba 
torego inżynierów rolnictwa. 

Zapisy na Studjam Rolnicze przyjmuje 
sekretarjat wydziału  Matematyczno—Przy 
rodn. USB. — gmach główny (wejście od ul. 
Uniwersyteckiej) tylko do 1 października r 
b. Wkzelkich. informacyj co do warunków 
studjów udziela i zapisy na członków Koła 
przyjmuje Zarząd „Koła Rolników* w h 
własnym ulica Zakretowa 23 — 18: (w: 
od ulicy Sierakowskiego). Zamiejscowym u 
dziela informacyj za nadesłaniem znaczka 
na odpowiedź. 

We własnym, dobrze zrozumianym inte 
resie — Koleżanki i Koledzy śpieszcie! 

w Wilnie, 
Zarząd Koła Rolników Stud. USB. 

GOSPODARCZA. 
— Nieurodzaj na grzyby. Ze sfer gospo 

darczych komunikują iż w b, r. wypadł nieu 
rodzaj na grzyby. W; związku z tem cena 
grzybów wzrosła. Miejscowa fabryka grzy 
bów, która rok rocznie eksportowała do Nie 
miec, Austrji, Anglji i Francji około 50 tys. 
klg. grzybów suszonych i marynowanych w 
b. r. mimo znacznego zapotrzebowania nie 
będzie mogła dostarczyć i połowy zamów'e 
nia z r. ub. Również fabryki w Wileńszczyź 
nie, które wagonami dostarczały grzyby wi 
leńskie na rynki w Polsce i zagranicę w b. r. 

    

tylko gdzieindziej. 

Jakoż rzeczywiście po sprawdzeniu tego 
w Wiilnie okazało się, że Geken ma tu swo 
je stare i dość poważne grzeszki. Poszuki 
wany jest przez miejscowe władze sądowo— 
Śledcze za dokcnanie szeregu afer wekslo 
wych i fałszerstw w Wilnie, 

  

k się dowiadujemy zostanie on w dn. 
   najbli ych przewieziony pod eskortą poli 

cyjną do Wilna i oddany do dyspozycji 
miejscowych władz śledczych. (e). 

  

będą zmuszone ilościowo zamówienia zmniej 
szyć. 

Z POLICJI. 

— Naczelnik Wydziału Śledezego p. kom. 
St. Wasilewski powrócił w dniu wczorajszym 
z urlopu i objął urzędowanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Że Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

W: piątek dnia 23 b. m. w sali Gimn, Państw 

im. A. Czartoryskiego odbędzie się 6 godz. 
20 walne zebranie Oddziału Wiileńskiego Z. 
SD) i 

W. niedzielę zaś dnia 25 b. m. w .lokalu 

ku przy ulicy 3 Maja o godz. 10 posie 
dzenie Sekcji Kulturalno—Oświatowej ZNP. 

— Uwadze słuchaczów kursów matural 
nych dla cticerów rezerwy. W| dniu 25 .b. m 
o godz. 12 м południe .przy ulicy Zarzecze 
Nr. 5 odbędzie się zebranie organizacyjne 
słuchaczów klasy VIII Garnizonowych Kur 
sów Maturalnych dla oficerów rezerwy przy 
Państw, Gimn. A. Mickiewicza w Wilnie. 

Obecność wszystkich słuchaczów obowiąz 
kowa. 

     

      

SPRAWY ROBOTNICZE. 
* — Sian bezrobocia, Podług ostatnich da 
nych Wiilno miasto liczy 5417 bezrobotnych. 
W. stosunku do tygodnia poprzedniego bezro 
bocie zmniejszyło się o 32 osoby. 

Wśród bezrobotnych gros stanowią nadal 
pracownicy umysłowi i robotnicy niewykwa 
lifikowani. 

RÓŻNE. 
— Sała Konserwatorjum. W niedzielę 25 

b. m. koncert laureatki międzynarodowego 
konkursu śpiewaczego w Wiedniu Luby Le 
wickiej. 3 

Bilety do nabycia w „Orbisie* (Mickie- 
wicza 11). 

— Zarząd Komitetu Woj. Wil. LOPP. 
powiadamia, że Biuro Komitetu zostało prze 

niesione do nowego lokalu przy ulicy Wiisl 
kiej Nr. 51 (wejście z bramy). 

ZABAWY. 
— Impreza p. n. „Dożynki* odłożona na 

dzień 25 września (na najbliższą niedzielę) 
odbędzie się w Parku im. gen. Żeligowskiego 
o godz. 12. 

Na program zabawy złożą się: 
1) Wiidowisko „Dożynki*. 

2) Występy Gniazda Wiil. Tow. Gimn. „So 
kół”. ч 

3) Występy chórów. 
4) Cały szereg atrakcyj i niespodzianek 

przygotowanych przez Komitet Zabawy. 

W) czasie zabawy grać będzie orkiestra 
4 pułku ułanów. 

Bilet wejściowy jest zarazem biletem lo 
teryjnym a szczęśliwy los upoważni do wy 
grania fantu ukrytego w wieńcu dożynko 
wym. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OBŁAWA POLICYJNA. 

W dniu wczorajszym agenci wydziału śled 
czego przeprowadzili obławę w szeregu 
knajp złodziejskich i innych podejrzanych 
lokalach. Wł wyniku obławy zatrzymano kil 
ku podejrzanych złodziei, których osadzono 
w areszcie. Podczas przeprowadzonych rewi 
zyj zatrzymano również pewną ilość skra 
dzionych rzeczy, które zwrócono poszkodo 
wanym. (e). 

WIYŁUDZENIE PIENIĘDZY POD 
PRETEKSTEM OŻENKU. t 

W] dniu wczorajszym zgłosiła się do wy 
działu śledczego panna Engenja L. z ulicy 
Wielkiej i oskarżyła szewca Bolesława Ch 
bo zamieszkałego przy ulicy Stefańskiej Nr. 
11 o wyłudzenie od niej pod pretekstem 
ożenku 142 zł. Polieja wdrożyła dochodzenie 

(c). 

BÓJKA NA RYNKU DRZEWNYM. 

Wiezoraj w godzinach wieczorowych wyni 
kła na rynku Drzewnym pomiędzy kilku han 
dlarzami rybą krwawa bójka podczas której 
został dotkliwie poturbowany handlarz rybų 
S. Wyszmiaūski zamieszkały przy uliey Sof 
janej Nr. 4, Rannego odwieziono do ambula 
torjum pogotowia ratunkowego, gdzie udzie 
lono mu pierwszej pomocy. (e).   

ATLAS LSAS AND, AI IO I T ITS 

Bźwiąkowe Kino | 

CASINO 
«lalka 47, tel. 15-41. | Nad program: 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu 
niesamowitym egzotycznym filmem p. t. 

Doskonałe dodatki dźwiękowe, 
komedja dźwiękowo-rysunkowa Flejschera. 

KRISS 
najnowszy tyg. Foxa z X Olimpjady w Los Angeles, 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, B i 10, w święta o Ż-ej 

Niezwykła historja 

mił. księcia Nonga 
do wieśnieczki. 

  

DZIŚ! 
*twięk. teatr świetlny 

PAN 
xt. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  

bohater 

Po raz pierwszy w Wilnie! Sensa- 
cyjno-salonowy dramat z życia hiszpańskie- 
go. arcydzieło produkcji francuskiej p. t. 
W roli tytuł. niezapomn. 

„Nędzników* 

NAD PROGRAM: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 
Gabriel Gabrio 

ŻAR KRWI 
Najpotężn. film egzot. z krainy 
błękitu i słońca w-g najpoczyt- 
niejszej pow. Blasco Ibaneza 

Nadzwyczaj ciek akcja toczy się na tle wspan. widoków 
Hiszpanii, urozm. cud. śpiewem i tańcami hiszpańskiemi 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4-ej 

  

Powtórzenie premjery! — Super-przebėj europejskiej produkcji 1932-33 roku. Arcydzieło, które poruszyło Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
* ЦейзКа 38, tel. 9-26 

publiczność całego świata. 

ekranów europejskich, zmysłowa kusicielka 

DEMON MIŁOŚC 
Paramount'u i PAT'a. 

Największa gw. 

J. Piłsudski na 

najsłynniejszy reżyser świata 6. Pabst 
Brygida Helm, i najgłośn. pisarz doby ob. P. Benoit 

NAD PROGRAM: POGRZEB 5.p. por. ŹWIRKI i inż. WIGURY, Marszałek 
święcie 1 p. p. w Wilnie i t. d. Najnowsze tygodniki 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1615, Na 1-szy seans ceny zniżone. — *



do skutku, druga — 25 listopada 1932 roku. 

° 

K--U-R-J E R 

OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 'dłużników, 

WI LBS N 

wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z póżyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w obecności 

Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 7 listopada 1932 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie 

5 Kl 

Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozosta 

łości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika kosztów egze 

kucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomoś 

ci będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów 

zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzę 

dowych (od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych księgach hip. o ile nieruchomość posiada uregułowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przy 

stępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podat 

ków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji za potrąceniem złożonego wadium, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty 

bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterm.nowanej częś    rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licyta 

cji: w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów 

egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, i opłat, należnych T-wu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela" 

  

  

    

    

    

1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 

606 8451 Anolik Icek Wiłkomirska i Zwierzyniecka Nr. 58/25. 1947,99 1783 66 807 19 14681 52 
241 13546 Anolik Icek x Sołtańska i Żubrowa Nr. 17/2. 1107 125 42 56 41 686 78 67 50 

214/568 5274 Banel Michał, Banelówna Marjanna i Ka 

wecka Teresa ю Pilsudskiego i Kijowska Nr. 39/10. 915 2157 92 1286 31 23757 66 742 50 
538 74 Balter Ilja Nowogródzka Nr. 10 i Makowa Nr. 1, 618,80 11583 49 4305 — 76314 30 z 
274 niema Balasna Marja Witoldowa Nr. 33a. 2302,30 385 21 177 06 3422 86 277 50 

591 7730 Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5. 731,25 2180 51 640 63 9187 55 - 

609 13525 Czerwiński Mikołaj miejscowość  „Leśniki* nad brzegiem 

rzeki Wilji. 22666,41 997 98 591 94 10766 44 > 
218 niema Chaime Chana Antokolska Nr. 118b obec. 126. 1269,45 637 40 144 16 1755 11 172 50 

* 449/565 173 Dubińscy Nesanel i Bejla W. i M. Stefańska Nr. 19 1233,05 14390 88 5361 88 » 99497 50 3630 — 

539 9903 Domaszewiczowa Janina Krótka Nr. 4 793,60 1137 57 618 84 10970 18 -— 

165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka i Strzelecka Nr. 6 obec. Nr. 8 4346 562 47 169 23 2060 35 202 50 
531 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Gle 

zerowa Racheła Lwowska Nr. 15 2002 8690 33 2690 63 48341 77 — 

22/532 3510 Felmanowie Calel i Bejla zaulek Lidzki Nr. 5 523,25 4778 47 1473 79 26515 91 442 50 

139/571 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Šmiglego Nr. 24/32 226,50 1018 13 420 45 7652 24 18545 

235/607 8760 Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149a obec. Nr. 169 6852 2438 81 1021 52 14547 83 187 50 

601 7156 Gružewski Kazimierz Wielka Nr. 33, Szklana Nr. 2 i Klaczki 

2 Nr. 11 2295 28217 95 9686 25 175125 32 — 
55 1170 Giedrys Ignacy Kalwaryjska Nr. 72 ; 1055,60 759 65 , 225 63 2747 13 270 — 

252/506 9256 Juszkiewiczowej Marceli spadkob. Konarskiego i Dobra Nr. 51 obec. Nr. 

18/2a 4010 2657 76 1151 78 14677 81 765 — 
136 778 Jacewscy Marja i Teodor i Rojewiczowa Tasas 

Elžbieta Św. Ignacego Nr. 5 1251,25 6342 16 1779 50 33985 99 2767 50 
137 1184 Jogiches Samuel i Debora Ek Szawelska i Straszuna Nr. 2 687,05 1733 49 665 51 12710 21 1035 — 
574 10250 Kozubska Marja Wiiłkomierska Nr. 139 obec. Nr. 165 9728,75 2718 61 704 69 9905 56 = 

615 120 Kort Josel 5 Stetabaka: NE 13 1501,50 10157 76 4843 13 88089 09 iš 
572 11363 Kamiūski Antoni Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 351 29 160 16 2203 81 aż 

569 691 Kozłowska Helena Wiłkomierska Nr. 135 4550 2461 02 645 75 11602 02 — 
388 4748 Krupowies Michał Józef Dobra i Nasza Nr. 6 2292,24 914 18 646 02 12488 79 1012 50 

426/11 4301 Kruszańska Chana Kijowska i Dynaburska Nr 49 obec, Nr. 57 441,35 236 85 62 68 763 09 755 

433 niema Lachiūska Pesia Zamkowa Nr. 15 318,50 1837 08 727 37 14061 45 1140 — 
225 į Małachowski Bronisław Karpacka Nr. 8 910 212 81 62 68 763 09 155— 

502 6377 Osnasówny Rywka Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110,40 13877 31 4401 86 77471 62 ® 
314 niema Oleński Kazimierz Sokoła Nr. 12 , 569,66 179 97 81 48 992 02 97 50 

608 7269 Polikański Dawid Nowogródzka i zaułek Kaczy Nr. 65/3 413,60 823 45 430 50 7830 15 — 

536 7856 Parnesowie Leon i Borys Tartaki i wybrzeže rzeki Wilji Nr. 32 3023,50 7390 94 2798 25 49604 31 — 

551 10298 Piekar Fajwusz Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131,70 2932 93 968 63 17289 15 
455 niema Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 1193,45 513 64 37 61 457 86 45 — 

361 * Pišniekiewicz Adolf Lipowa Nr. 19 122,85 124 07 56 41 686 78 67 50 

557 355 Sokolowska Aniela Kopanica Nr. 6 4946,24 3487 22 1601 56 22038 14 — 

549 11523 Sele Wulf Lejba Wiłkomierska Nr. 85 1614,52 1906 03 640 63 9005 05 — 
216 6099 Segalowie Szołom, Arjasz, Hirsz i Snar 

ska Gnessa zaułek Oszmiaūski i Św. Mikołaja 

Nr. 2/10 755,30 3788 43 952 28 18409 11 1492 50 
238 4302 Surawicz Józef Witoldowa Nr. 33 4170,50 1044 27 564 66 10916 12 885 — 

410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chiwińska Nr. 28 obecnie Chocimska 

“a Nr. 35 819 1428 51 282 04 3483 91 337 50 

-- 869 11684 Sienkiewiczowie Adam i Lucyna Piaski Nr. 54/5 obecnie Nr. 52 796,25 233 79 68 94 839 40 82 50 

603 5755 Tulowski Mikolaj Wojskowo Cmentarna Nr. 3a 1961,75 978 48 448 44 6554 12 = 

474 5600 Towarzystwo dla Eksploatacji Kinemato 

nieureg. graficznych i Kinetofonych Aparatów. Wileńska Nr. 38 1019,20 14509 65 4617 82 89271 71 7237 50 

463 niema Torowinowa Franciszka Saska Kępa 1001 106 36 31 38 381 5 37 50 
610 39 Remza Hirsz : Ostrobramska Nr. 22 3 1419,60 

Lowe? z 1588,40 
EO w 1» wiecz. cz. 9954 22 4574 06 83195 26 —- 

613 12515 Rudž Michal + Obozowa Nr. 80, 78 943 379 68 269 06 3932 47 żę 

349 785 Ruszczyc Zygmunt į Witoldowa i Zjazd Nr. 5 2730 2149 21 698 64 13506 39 1095 — 
320 niema Rubanowicz Pejsach Chocimska Nr. 29 (b. Chiwińska) 948,10 231 81 106 55 , 1297 26 127 50 

604 1651 Wileńskie Stowarzyszenie Przemysłowo 

“ Handlowe Adama Mickiewicza i  Montwiłłowska 

sa Nr. 33a 2074,80 10149 41 4574 06 83195 26 = 
564 634 Wojczykowie Fejga, Judel i Rubin Popowska róg zauł. Białego Nr. 5 370,05 1280 20 320 31 4502 53 — 
529 9015 Wiažewicz vel Jažewicz Jozef Majowa Nr. 22 1950 1959 57 485 63 5860 15 aš 
555 10753 Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa Nr. 20/3 2250 6507 79 1883 44 33617 81 = 
201 1195 Wałk Chaja i Widuccy Mendel i Henia Wiłkomierska Nr. 100 a obecnie Nr. 102 728 225 69 81 48 992 02 97 50 

533 1253 Zarecki Eljasz Mowsza Antokolska Nr. 33 obec, Nr. 21 759,85 5259 97 1761 72 25265 77 — 

523 874 Załkindowie Anna i Rywka Wielka róg Miljonowej (obec. Hetmań 

wi” skiej Nr. 13/1 ; 928,20 41889 29 10762 50 193367 02 — 
4294 Masałówna Zinaida Strycharska Nr. 24 55073,27 1950 17 1153 13 16853 46 EEE 

2692 Zmaczyńska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 1116,44 650 91 150 42 1831 42 180 — 

  

                
  

ruchomości. 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomoś ci, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma za 

ległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez naby wającego nieruchomość: Suma ta z doliczeniem do niej mających 

pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnio 

ne zostaną w dniu przetargu, winna być złożona, jako wadium przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Neumorzona pozostałość pożyczki na dzień licy 

tacji, 9) Rozterminowana część rat za lata 1925, 1926 i 1927, o ь 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy naležnošci objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzydawanej nie 

Kwoty, wskazane w rubrykach 6, 7 8 i 9 podane są w złotych.   

SKLEP OBUWIA 

wł. Czapiińskiego 
Wilno, Baminikańska 8, — filja Wielka 13 

poleca obuwie na sezon jesienny i zimowy 
damskie, męskie i dziecinne. 

Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. 

  

  

   
M. DRZEWINSKI 

m 
kak Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE į 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Pracownia OBUWiA į 
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©) DRZEWKA I KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 
TE, 

KOLONJI WILEŃSKIEJ 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
CENT PRZYSTĘPNE 

FEFEEEFEEEEFEEFEEFI 

Drzewka owocowe 

szczepy 
polecają w wielkim wyborze z własnych szkółek po 

cenach konkurencyjnych 

ZAKŁADY OGRODNICZE 
w WELE Wilno, Sadowa 8 

telefon 10-57. 
CENNIKI REZPŁATNIE NA ŻĄDANIE. 

Obwieszczenie. 
W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dn. 26.VI.32 r. (Dz U. R. P. Nr 62, poz. 580) 
III Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do wiadomości 
ogólnej, że w dniu 23 września 1932 r o godz. 10 rano 
w lokalu Sali Licytacyjnej przy ul. Wingry 6, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji następujących przedmio- 
tów: 200 kg. szpagatu i 4 beli papieru, należących do 
f-my Karkliński Samael, ul. Niemiecka 22, na pokry- 
cie należności skarbowych. 

891/V1 ill Urząd Skarbowy. 

Obwieszczenie. 
Komornik *ądu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art, 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
26 września 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul. Słowackiego Nr 21, m 5, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji, należącego do Morducha Pappa, majątku 
ruchomego, składającego się z urządzenia domowe- 
go, oszacowanego na sumę zł. 870, na zaspokojenie 
pretensji Nisona Dorskiego i innych wierzycieli w 
sumte dol. 200 z 9% i kosztami. 

Ы
Ы
а
 

Е
Е
Е
 

  

    

Si E 
    

    

        

  

    

    

  

  

           

GASAKAZIA | AFAOLIGATORMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki. książki dla urzędów 
psństwowych. samorzą- 
dosc slide ЛКЫ 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
<zenia, alisze i wnzel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

BUNKTUALNIE — TAKIQ — SOLIDNIE     = 

| O 
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KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, į 

którzą ogłaszają się wyłącznie į 

i 
4 
4 
a 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
EAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAA A AAA AAA B   

Nr. 218 (2460). 

Dz. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłetowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—5. 
  

Docent U. S. B. 
Dr. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i przepro- 

wadzeniu się wznowił 
przyjęcia chorych 

skórno-wenerycznych 

Wileńska 31, m. 2 
od 4—7 po poł. 

Akuszerka 

Mara Laknerowa 
: rayjmuje od 9 do 7 wieex 
lica Kasztanowa 7, m. 5 

w. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3693 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz klasyczne 

łacina i grecki. 
Przygotewywanie do 

malniy | egzaminów 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes 
gimn. oraz absolw. U. $.B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 33. 
Dowiadywać się w godzi» 

nach biurowych. 

Do wynajęcia 
į ze 

słoneczny, ze wszelkiemi 
wygodani w domu Nr. 10 

m. 6, przy ulicy Naszej 
leżącej równolegle z ul. 
Zakretową odul Recznej 

Poszukuję 
dobrej, religijnej, inste- 
ligentnej, starszej pani— 
wychowawczyni do có- 
reczki — uczenicy gimn. 
SS. Nazaretanek, lat 9. 
Pożądana znajomość jęz. 
francuskiego i muzyki 
(pianino). Oferty do Red. 
„Kurjera Wileūsk.“ pod 

„Opieka dziecku“ 

POTRZEBNY 

chłopak 
(do nauki) 
do pracowni 
fotograficznej 

Leonarda Siemaszki 
Wielka 44 

РОСЛОНЩе ра 
z zawodu 

ślosargko - mechan. 
Łaskawe oferty kierowaćz 
zaułek Śniegowy 4, m. 16 

    

  

      

  

    

Pełnokwalifikowany 

gorman gi8 - filolog" 
przyjmie wakuj. godziny. 
Wiadomość w Administr.. 
„Kurjera Wileńskiego" 

Z ub książ. wojsk. 
g » wyd. na imię: 

Girsza Białogrodzkiego— 
unieważnia się, 

Unieważniam 
Index U. S. B. 2154 wyd. 
na imię Lejb-Dawid Her- 

szman 
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WIRGIL MARKHAM. 

  

DJABEŁ KUSI. 
"(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie wiem, bo za sto lat mnie 
mie będzie. Ale czyny ludzkie nie opie 
rają się na takiej zasadzie i logika lu 
dzka tak nie rozumuje. O samym 
sprawcach tej zagadki nie wiemy nic, 
tak że byle drobnostka może nam ob 
jawić bardzo dużo. Narazie nie ma 
miy żadnych argumentów przeciwko 
zwolennikom,dematerjalizacji i czwar 
tego wymiaru. Może mi się tylko tak 
wydaje, ale w tym wypadku o wszyst 
kiem stanowi metoda. No, ale cóż, 
kiedy nie możemy jej dociec i nie za 
nosi się na to, żeby się to mogło udać. 

Siedział z zamkniętemi oczyma. 
Nagle otworzył je szeroko, spojrzał na 
mnie i zapytał: ; 

— A cóż mówi krytyk? Bo ja, lo 
amen. 

Obaj, on i Jobson, zwrócili na 
mnie specjalnie badawcze spojrzenia. 
Nie wiem, co ich we mnie uderzyło. 
Ja także miałem zawrót głowy, tylko 
innego rodzaju. 

— Czy pan chory, panie William 
son? — wykrzyknął Jobson. — Zbladł 
pan, jak ściana. 

— Wygląda pan, jakby pan zoba 
czył ducha — dodał Veen. 

Zobaczyłem coś — odpowiedzia 
łem nieswoim głosem. — Pozwólcie 
mi się zastanowić. : 

Ukryłem twarz w dłoniach, bezsil 
nie szczęśliwy. Ale po chwili rozejrza 
łem się po jzbie, wstałem ji sięgnąłem 
po kapelusz. 

— Tdziesz pan? — zwróciłem się 
do Jobsona. — Pan Veen zamknął 
sprawę. 

— Nie śpieszcie się! — zaprotesto 
wał detektyw. — Co panu strzeliło 
do głowy? Niech pan siada. Pan chy 
ba chory? 

— Obym był codzień taki chory 

  

   

— odparłem. — Ale zostanę jeszcze 
minutę. Więcej czasu nie mam. I te 
raz ja się zabawię w Sokratesa. 

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

Veen patrzył na mnie ze strachem 
i jednocześnie politowaniem. 

— Proszę bardzo — rzekł uprzej 
mie. 

Przysiadłem na rogu stołu. 
— (Qo pan rohisz, mając do doda 

nia dwa i dwa? — zapytałem. 
— Dodaję. 
— Ile panu wypada? 
— Cztery. 
— Właśnie, do stu piorunów! A je 

żeli ktoś doda panu jeszcze dwa? 
— No, to otrzymam sześć. 
— Czyś pan otrzymał sześć? — 

krzyknąłem, spychając go zpowrotem 
na fotel, z którego chciał wstać. Pa 
mięta pan, co mi powiedziała ta dzien 
nikarka, z którą wczoraj się spotka 
łem. Powiedziała ,„Vivien*. Zauważyła 
że pan czytał książkę o Arturze. 

— Tak, ale... 
— To pana nie zainteresowało, 

chociaż pan pożera brukowe powieś 
cidła kryminalne tuzinami. Na moje 
pytanie o Vivien. odpowiedział mi 
pan, że była to niewiasta, która nau 
czyła się czarów od starego czarowni 
ka Merlina i później uwięziła go, dzię 
ki nim w pniu drzewa. I ja pamiętam 
to ze szkolnych czasów. 

— Ależ... 
— Przepraszam, ja jestem teraz 

Sokratesem. Pan dodaje. Proszę o tem 

nie zapominać. To jest dwa. Rozumie 
pan? Dwa. 

Popatrzył na mnie badawczo i nie 
odpowiedział. 

— Ona powiedziała dwa. To, co 
pan powiedział przed chwilą, że gdy 
by pan wiedział, w jaki sposób zagad 
kowi goście wyszli z chaty, zostawiw 
szy w niej kapitana, toby pan odgadł 
resztę bez trudności — to stanowi dru 
gie dwa. Rozumie pan? 

Nie rozumiejąc, skinął kłamliwie 
głową. 

— Ostatnie dwa otrzyma pan ode 
mnie. Dwa — dwa i dwa równa się 
sześć, Jest to tak pewne i niewątpli 
we jak śmierć i podatki. Niech pana 
nie rozboli głowa, panie Veen. Niedłu 
go nie będzie tu żadnej tajemnicy. Mu 
szę iść. Później się zobaczymy. 

Porwałem kapelusz i wyszedłem, 
ciągnąc za sobą Jobsona. 

ROZDZIAŁ XXV. 

Chłodne powietrze nocy owialo 
łagodnie moje rozpalone czoło. Roz 
wiązanie w ciągu minuty problematu, 

nad którym głowiłem się od wielu mie 
sięcy, nie mając żadnego punktu wyjs 
cia, przyprawiło mnie o silny wstrząs 
Jednakże nad podnieceniem panowa 
ło uczucie przejmującej radości, że 
wydarłem Veenowi tajemnicę z pod 

   

  

nosa. Byłem pewny, że on sam nie 
uporałby się z tem przez sto lat. 

Pędziłem do miasta jak na skrzy 
dłach, śmiejąc się ; wymachując ręka 
mi, jak rudy Saunders. Jobson do 
trzymywał mi kroku. Nie posiadał się 
ze zdumienia, ałe milczał. Czuł po 

moim iastroju, że i takbym mu nic nie 
powiedział. 

W dwadzieścia minut byliśmy w 

miasteczku. Pomimo, że zaczął się już 

napływ letników, w Barze Prohibi 

cyjnym nie panowało takie ożywienie 
jak za czasów kapiłana. Wszedłem, 
szukając wzrokiem szofera autobusu 
Middlehaveńskiego 

Siedział samotnie przy stole, nad 
kuflem piwa. 

Doskoczyłem, przewróciłem piwo, 
porwałem pana brata za kołnierz i po 
mimo krzykliwego protestu, wyciąg 
nąłem na dwór. Ponieważ miał już 
dobrze w czubie, oparłem go о ścianę 

— Chociaż na dobrą sprawę — 
rzekłem — ty powinieneś płacić pasa 
žerom za to, że chcą jeździć twą spró 
chniałą arką, tym razem ja ci zapłacę 

za kurs do Newarku. Cóż ty na to? 
-— Niel 

‚ — Zapłacę ci dziesięć dolarów. 
Charli aż się żachnął. 
— Zrobione, panie. — rzekł już 

zupełnie trzeźwym głosem. Zaraz na 

  

   

rychtuję maszynę, wielmożny panie. 
—. Idę się zapakować — odparłena: 

— Za dziesięć minut jedziemy. 
— Pan odjeżdża? — zapytał żałoś. 

nie Jobson. — I już pan nie wróci? 
— Prędzej, lub później przyjacieluw 
Ledwiem się zapakował, Charlie 

zajechał z hukiem i brzękiem. 
Jazda do Newarku trwała godzinę. 

Autobus pędził jak szalony. Wyrwy; 
nić wyrwy, wyboje nie wyboje. Chwy 
tałem się, czego mogłem, żeby nie wy 
bić szyby. 

Dojeżdżając do ciemnej stacji, zo 
baczyłem po drugiej stronie ulicy na 
pis elektryczny i ogarnęło mnie dziw 
ne warjackie uczucie triumfu, jakie 
go doznałem w życiu tylko dwa razy 
Raz we Flandrji, kiedy przeczułem 
wypad nieprzyjacielski, pomimo że 
nie nań nie wskazywało i zgotowałem: 
niemieckim djabłom straszne przyję 
cie. Raz w więzieniu we Franklinie, ‹ 
w czasie buntu moich wychowanków, 
kiedy zastrzeliłem herszta, za którym: 
szło dwudziestu więźniów z rewołwe 
rami w rękach. Było to szalone ryzy 
ko, ale innego wyjścia nie miałem. 
I zwyciężyłem. W obydwóch wypad 
kach powziąłem decyzję bez zastane 
wienia, tylko dlatego, że tak kazał 
głos wewnętrzny: 

(DG. A.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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