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BIEG NA MIEJSCU. 
Beriin, w końcu września. 

Kto, jak autor tych wierszy, wró- 

cił do Berlina po miesięcznej nie- 

obecności, nie może nie zauważyć 

zmiany, zaszłej w wewnętrznem ży 

ciu miasta: nastąpiło wyraźne uspo- 

kojenie namiętności politycznych i 

podniesienie poziomu moralności 

społecznej. Mundury członków dru- 

żyn bojowych i znaczki partyjne ja- 

koś się zatarły, fotografje nagich ko- 

biet znikły z witryn kabaretów. I, 

chociaż nie widać na ulicy więcej po- 

licjantów niż przedtem — obywatel 

spokojniej oddycha. Nawet osoby z 

maksymalnie możliwym nosem ży- 

dowskim zupełnie spokojnie space- 

rują po ulicach. Chociaż nie widać 

władzy, jednak odczuwa się ją, Wy: 

czuwa się, że za sceną stoją twardzi 

ludzie, umiejący rozkazywać. Można 

  

nie sympatyzować z junkierstwem 

pruskiem, lecz trudno zaprzeczyć, że 

wysunęło ono ludzi, którzy potrafią 

władzy. zdobyć posłuch dla swej 

Rząd Papena nie jest lubiany pr 

uaród, lecz władzę jego uznają 

i ulegają jej. W tem właśnie tkwi 

  

różnica między nim a poprzedniemi 

rządami parlamentarnemi, które cie- 

szyły się zaufaniem większości, lecz 

nie posiadały dostatecznego autory* 

telu władzy. 

Dwa wydarzenia historyczne о- 

kreśliły sytuację: rozmowa Hitlera £ 

Hindenburgiem 138-go sierpnia i roz- 

wiązanie Reichstagi, Kanclerz Brue- 

ning igrał z hitlerowcami i nie wy- 

stępował otwarcie przeciwko nim. 

Wielu uważało Brauna i Seweringa 

za ludzi twardej ręki, lecz 20-go lip- 

ca oni się zatarli, ulegając interwencji 

„lejtenanta i 10-ciu żołnierzy... Ustą- 

pili ze sceny w - dość nędznej 

formie i odtąd nie są bohaterami. 

I otóż posuwającego się daleko na- 

przód wodza armji bronzowej — Hit- 

lera w jego zwycięskim biegu 13-go 

sierpnia powstrzymał marszałek Hin- 

denburg. Po tym pierwszym ciosie 

spotkał hitlerowski drugi — 

rozwiązanie Reichstagu, w którym 

posiadali eni większość, a odegrali 

bynajmniej, bohaterską rolę. 

Wprawdzie. na początku usiłowali 

ruch 

nie 

  

oni kwestjonować prawność rozwią- 

zania Reichstagu, lecz w tej roli 

„trwałych rewolucjonistów* nie wy- 

trwali do końca. Jak Braun i Sewe- 

ring. tak też i oni „ulegli sile”... Owa 

koleina rejterada nie mogła zaimpo- 

nować ich radykalnym  zwolenni- 

kom. Szczególnie ciekawe były wy 

nurzenia działacza hitlerowskiego 

Protze na jednym wiecu berlińskim. 

Oznajmił on, że „hitlerowcy nie mieli 

zamiaru ściągać swe drużyny bojowe 

pod armaty Reichswehry i z tej racji 

zrezygnowali z marszu na Berlin“... 

lnnemi słowy — hitlerowcy wyrzekli 

się swej taktyki rewolucyjnej, gdyż 

nie czuli za sobą dostatecznej siły. 

By ocenić znaczenie owej rejtera- 

dy. trzeba sobie przedstawić sytua* 

cję: 95'/, przedstawicieli narodowych 

wypowiedziało się przeciwko rządowi 

Papena! Silna partja opozycji — hit- 

lerowcy mają za sobą ponad 13 miljo- 

nów wyborców i 400000-ną  armję 

bronzową. Zdawałoby się, że parla- 

ment, który zdetronizował rząd taką 

większością, mógłby pod osłoną 
400000 armji bronzowej nadal bronić 

praw narodu przed rządem autokra- 

tycznym. Lecz przekładał po pew- 

nych retorycznych wyrazach... „ulec 

sile”... To mało imponujące widowi- 

sko powtórzyło się również i w land- 

tagu pruskim, gdzie hitlerowcy gło- 

sowali za wnioskiem komunistów, 

nawołującym urzędników do niepo- 

słuszeństwa rządowi, a potem — na 

rządu(!!!) — 

  

żądanie tego samego 

niądze: 

(Od naszego stałego korespondenta). 

sami się wyrzekli swej „rewolucyjnej 

rezolucji”... Tak wygląda w rzeczy- 

wisłości „walka hitlerowców prze- 

ciwko rządowi Papena, łak głośno 

na słupach  afiszo- 

wych i zebraniach wiecowych. Zwy- 

ruchu hitlerowskiego 

proklamowana 

cięski marsz 

zamienił się... na bieg na miejscu. 

W ciągu dłuższego okresu czasu hit- 

lerowcy hipnotyzowali masy widmem 

przyszłego bezpośredniego zagarnię- 

cia władzy, a tymczasem czas upły- 

wał, cel się nie zbliżał, i obecnie mię- 

dzy ruchem i jego celem znajduje się 

rząd, ne mający zamiaru mileząco 

ustąpić drogi... Nie dziwnego, że licz- 
  

ni uciekinierzy, którzy przedostali się 

już do obozu bronzowego, znaleźli 

Jak długo 

cze zadawalniały 

hitlerow- 

nagle drogę na powrót. 

masy będą się je 

rewolucyjnemi frazesami 

ców? Zamiast zdobycia władzy swe- 

  

mi bronzowemi pułkami Hitler ode- 

grał mało imponujące intermedium 

pertraktacyj* z dr. 

Brueningiem, tym samym Bruenin- 

giem, którego jeszcze tak niedawno 

prasa hitlerowska ogłosiła „jako naj- 

bardziej znienawidzonego człowieka 

w Niemczech*, „Bohaterskie** opero- 

wanie frazeologją rewolucyjną mało 

odpowiada obecnej objektywnej roli 

partji bitlerowskiej. 

„koalicyjnych 

Jakie więc może być wyjście z 

powstałej sytuacji? 

Nauczony doświadczeniem 1923- 

go roku w Monachjum  (niedarmo 

Protze porównał rolę generała v. 

Schleichera a rolę v. Karra) Hitler 

urika drogi rewolucyjnej. Z drugiej 

strony jasnem jest, że rząd Papena, 

który nie ustąpił przed votum nieuf- 

ności 95'/, przedstawicieli narodu, 

dobrowolnie nie ustąpi. Papen nie 

może liczyć na większość parlamen- 

Lecz zdobędzie się on na roz- 

nie kolejnego „nieposłusznego** 

Reichstagu. Wskutek tego ogarnia 

wyborcę pewien marazm woli, poco 

wybierać, skoro i tak nic się nie zmie- 

ni? — Wyborca ma prawo zadać hit- 
lerowcom pytanie: czy poto posłali- 

śmy was do parłamentu, byście po- 

kornie, jak barany się rozeszli, gdy 

wam zagrożono lejtenantem z 10-cio- 

tarr 

    

ma żołnierzami? Gdzie jest gwaran- 

cja, że to samo się nie powtórzy, 

gdy was ponownie  wybierzemy?... 

Gży to jest „najpotężniejszy ruch nie- 

miecki od czasów powstań chłopskich 

16-g0 wieku*, jak dumnie głosił Hit- 

ler, który pokornie ulega woli rządu, 

opierającego się tylko na 5'/, wybor- 

ców i 100000 bagnetów? Co oznaczają 

rewelacyjne frazesy tam, gdzie fakty 

mówią same za siebie? 

Autorytet niepopularnego bezpar 

tyjnego rządu rośnie, autorytet par- 

tji pada. Lecz nie można przecież 

długo rządzić, opierając się jedynie 

na szczecinie bagnetów. Sam Schlei- 

cher to powiedział. Jednak czas u- 

pływa. 400000 armja Hitlera kosztuje 

grubo, i, „słynni ježdžey“ jego prag- 

ną zdobyczy oraz ciepłych miejsc, a 

ich wciąż prowadzą po pustyni wy- 

czekiwania. Złoty potok z kieszeni 

przemysłowców _ przestał _ płynąć. 

Przemysłowców zupełnie zadawalnia 

rząd Papena, a konkurencja hitlerow- 

ców z komunistami, zmuszającymi 

ich do coraz większego radykalizo- 

wania ich frazeologji, wcale im nie 

przypada do gustu. A bronzowa ar- 

mja tymczasem wciąż kosztuje pie- 

Sturmbannfiihrer* otrzymu- 

je miesięcznie na wszystkiem goto- 

wem 150-—200 marek, dowódca puł- 

kowy  (Standartenfiihrer) 450—500 

marek, (Untergruppenfiihrer) dowód- 

ca brygady— 600—800 marek, wyższe 

szarże pobierają tysiące... 

   

Rząd Papena zamierza zdobyć 

Hitlera głodem finansowym. Liczy 

na to, że wobec ujawnienia pseudo- 

rewolucyjnej roli hitlerowców, stracą 

oni przykładnie 10'/, mandatów, i 

po klęsce przy wyborach i—głodzie 

finansowym będą bardziej ustępliwi 

niż 13 sierpnia. Lecz głód tinansowy 

zynić się do przedwczes- 

nego wystąpienia armji bronzowej. 

Ryzyko utraty 600 marek pensji mie- 

  

może pr 

sięcznej może skłonić wielu .bryga- 

djerów** do wystąpienia na drogę re- 

wołucyjną. Dopóki Papen spekuluje 

na tem, že „ušmierzony“ Hitler zo- 

stanie oswojony na łewem skrzydle 

partji hitlerowskiej propagują proje- 

kty ..jedynego rewolucyjnego frontu* 

z komunistami przeciwko Papenowi 

i rządowi „klubu władców*, Dr. Ot- 

bratu „wielkiego* 

Grzegorza Strassera, sekunduje na 

stronicach „Tagliche Rundschu* w 

tym kierunku redaktor dziennika 

„Die Tat“ Zehrer i jego przyjaciele. 

to Strasserowi, 

Z „klubem władców* przeciw ko- 

munistom lub też z komuristami 

przeciw „klubowi władców?* Ten 

dylemat określa drogi dalszej ewolu- 

cji partji hitlerowskiej, 

Dr. G. W. 

      

sowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w runierach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki, 

Administracja zastrzega sobie prawe zmiany iermina drnku ogłoszeń. 

  

ROZBROIĆ CZY UZBROIĆ? 
Herriot wyjaśnia. 

PARYŻ, (Pat). Herriot w rozmo- 
wie z przedstawicielem ,,Le Petit-Pa- 
risien* miał dać do zrozumienia, że w 
przemówieniu jego chodziło o rozmai- 
te projekty, rozpatryane obecnie w 
Genewie, których podstawę stanowią 
zasady protokółu genewskiego z roku 
1924. Rozmaite te plany zmierzają do 
równoległego zorganizowania bezpie 
czeństwa i rozbrojenia, co umożliwi 
uznanie zasady równouprawnienia. 

  

    

W pracy nad temi projektami pra 
gnie się uniknąć błędów, popełnio- 
nych w roku 1924, a polegających na 
niedostatecznem uwzględnieniu wąt- 
pliwości państw anglosaskich. 

W chwili obecnej bardzo konkret- 
nie przedstawia się projekt przedsta- 
wiciela Danji Muencha, opierający 
się na utworzeniu specjalnej organiza 
cji arbitrażu i Ścisłej kontroli nad roz 
brojenem, 

Herriot — Simon — Neurath. 
PARYŻ, (Pat). Komunikat Havasa 

zaznacza między innemi, że wczoraj 
sze spotkanie między Herriotem a 
Simonem trwało załedwie pół godziny 
Simon podzielił się z Herriotem wraże 
niami, jakie wyniósł z sobotniej roz- 
wy z Neuratchem, Sam fakt że Simon 

nie uważał za wskazane odroczyć swe 
go wyjazdu do Londynu w dzień ot- 
warcia XIII Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów stwierdza, że nie spotkał on u 
swego kolegi niemieckiego przychyl- 
nych intencyj co do podjęcia rozmów 
6 równości zbrojeń. Pierwszym kro- 

kiem Herriota w Genewie — mówi da 
lej komunikt — będzie prozumienie 
się z przedstawicielami Małej Ententy 

Za wszelką cenę. 
Oświadczenie v.Seekta. 

BERLIN, (Pat). W wywiadzie z 
przedstawicielem jednej z angielskich 
ageneyj prasowych gen. von Seeckt 
oświadczył, że niema dziś na świecie 
siły, która mogłaby przeszkodzić Nie 
mcom w odzyskaniu ich stanowiska 
wielkiej potęgi militarnej. Świat nie 
powinien się dziwić, jeżeli Niemey dla 
odbudowania swej siły zbrojnej zaste 
sują swe własne metody. Gdyby Rze 
sza niemiecka nie znajdowała się w 
krytycznej sytuacji finansowej, to w 
ciągu kilku lat edzyskałaby swe sta- 
nówisko jake mocarstwo militarne. 

Odpowiedź von Papena. 
BERLIN, (PAT). — Biuro Wolffa ogłasza 

wywiad z kancierzem Papenem, zawierający 

Gdpowiedź na niedzielną mowę premjera 

francuskiego Kerriota. 

Oświadczenie Herriota kancłerz  Papen 

«kreśla jako „nowe utrudnienie wszelkiego 

porezumienia eraz potwierdzenie negatywnej 

intrpretacji nety francuskiej z dnia 17 bm.* 

Już sam fakt że Herriot bez zgody rządu 

Rzeszy zakomunikował innym państwom ini 

ejatywę niemiecką w sprawie rozpoczęcia ro 

kowań dyplomatycznych © równouprawnie- 

nie, — oświadcza Papen — świadczy iż Fran 

cja nie życzyła sobie porozumienia. 

„Wiobec tego stwierdzam, że nie chodzi 

  

« rozbrojenie Niemiec, lecz © wypełnienie 

przez inne mocarstwa przyrzeczeń w kwestji 

rozbrojenia". 

„Wbrew woli Niemiee konferencja pow- 

zięła uchwały, które zaktualizowały kwest- 

ję równouprawnienia Rzeszy. Żądamy, aby 

konwencja rozbrojeniowa mogła być zastoso 

wana de nas tak samo, jak do wszystkieh 

innyeh państw. Nasze postulaty praktyczne, 

którym zupełnie niesłusznie zarzuca się in- 

tencję uzbrojenia, nie oznaczają nie innego, 

jak tyłko, że domagamy się — oczywiście 

w ramach keawencji — tej samej swobody 

dostosowania naszych zbrojeń do naszych 

naredowych, jaką po potrzeb specjałnych i 

  

Z RADY LIGI NARODÓW. 
Przyjęcie raportów. — Sprawa reelekcji Polski. — Dyskusja ogólna. 

GENEWA, (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów odbyła w dniu 27 bm. posiedze- 
nie, na którem przyjęła przedewszyst 
kiem raport w sprawie współpracy 
prasy w organizacji pokoju, w szcze- 
gólności zaś w sprawie zwalczania 
fałszywych wiadomości, mogących za 
kłócić spokój i dobre stosunki mię- 
dzynarodowe. Sprawozdawca Mada- 
isga, delegat hiszpański, przypom- 
niał wyniki konferencji prasowej, ja- 
ka odbyła się w styczniu r. b. w Ko- 

penhadze, oraz ankiety wśród orga- 
nizacyj dziennikarskich i zapropono- 
wał przekazać zebrane materjały zgro 
madzeniu Ligi, od którego wyszła ini- 
cjatywa zajęcia się tem zagadnie- 
niem @а zdecydoania o dalszym to- 
ku prac w tej dziedzinie. 

GENEWIA, (Pat). Na początku 
wtorkowego plenarnego Zgromadze- 
nia Ligi przewodniczący Politis oś- 
wiadezył, że otrzymał od ministra Za 
leskiego list z dnia dzisiejszego na- 

  

Od Administracji. 
Po dzisiejszego numeru „Kurjera* dołączamy blankiety P. K. O. 

i pros my Sz. Prenumeratorów o przekazanie przedpłaty za miesiąc pa- 

ździern.k, Jednocześnie przypominamy zalegającym z opłatą, że w razie 
nieuregulowania do dnia I-go października zmuszeni będziemy wstrzymać 
Im wysvfanie naszego rismn, 

  

Przesilenie rządowe w Anglii 
jest nieuniknione. 

LONDYN, (Pat). Według wiado- 
mości, zamieszczonych w  dzisiej- 
szych rannych dziennikach, angielski 
kryzys gabinetowy jest nieunikniony 
i może nawet zatocezyć szersze kręgi, 
aniżeli dotychezas spodziewano się. 

Według wszelkiego prawdopodo- 
Lieūstwa, liberałowie narodowi, pro- 
jektująe możliwość solidryzowania się 
z liberałami mają poprostu na myśli 
wymuszenie od Mae Donalda kilku 
stanewisk w rządzie, opróżnionych 
przez ustępujących liberałów. 

„Daily Herald“ donosi, že rekon- 
strukcja nie będzie częściowa, lecz 0- 
gólna i że nawet sam Mac Donald u 
stąpi ze stanowiska premjera, które- 
zajmie Baldwin, natomiast Mac Do- 

nald objąłby sprawy zagraniczne. 
Wszystkie te kombinacje są speku 

lacjami, powstałemi stąd, że częścio- 
we przesilenie zdaje się istotnie być 
przesądzone, na co wskazuje nagły 
powrót króla ze Szkocji, który ma na 
stąpić w piątek rano. 

Co może uratować gabinet? 
LONDYN, (Pat). Ministrowie bry- 

tyjscy powracają pośpiesznie do Lon 
dynu na zebranie gabinetu, które od 
będzie się jutro o godz. 11. Grożąca 

dymisja gabinetu może być zażegna- 

na jedynie zasadniczemi zmianami uk 
ładu w Ottawie. 

Konferencja z Mac Donaldem. 
LONDYN, (Pat), Przybył tu w dn. 

27 bm. z Genewy sir John Simon. Na 
tychmiast po przybyciu udał się on 
na Downing Street, gdzie przeprowa 

dził dłuższą rozmowę z premjerem 
Mae Donaldem. Treść konferencji na- 
razie jest nieznana, 

  

Gandhi przyjmuje pokarmy. 
POGNA, (PAT) — Gandhi spożył dziś ra 

no pewną ilość eukru i soku z owoców. Przy 
jał on przywódców hinduskich, którym oś- 
wiadczył, że przyłącza się do nowozawartego 
układu i że parjasi mogą go zatrzymać jako 

zakładnika dła zabezpieczenia należytego wy 
konania układu. Z okazji rocznicy urodzin 
Gandhiego giełda i wszystkie rynki są dziś 
w Bombaju nieczynne. 

Bomba za wyrok skazujący. 
WQORCHESTER (Stan  Massachussetts). 

(PAT). — Dziś rano nastąpił w domu 
sędziego  Thayera gwałtowny wybuch, 
spodowowany podłożoną bombą. Tylna. 

część domu została poważnie uszkodzona. — 
Wiszystkie szyby wyłeciały Sędzia Thayer 
wyszedł z wypadku bez szwanku, zaś jego 
małżonka, poważnie ranna, odstawiona zosta 
ła do szpitala. Jak wiadomo, sędzia Thayer 
był w rzeczywistości jedynym czynnikiem de 

  

cydującym w procesie przeciwko anarchi- 
stom włoskim Sacco i Vanzetti i wydał wy 
rok skafujący oskarżonych na karę śmierci. 
Proces odbywał się przed paru laty, a oskar 
żeni odpowiadający za napad rabunkowy, 
straceni zostali wówczas na krześle elektry 
cznem w Bostenie. Wyrok wywołał swego 
czasu bardzo poważne wątpliwości nawet w 
kołach prawniczych. 

siępującej treści: 
Zgodnie z postanowieniami art. 2 

zasad wyboru członków niestałych 
Rady, które były przyjęte przez Zgro 
madzenie dnia 15 września 1926 roku, 
mam zaszczyt prosić ekscelencję © 
przedstawienie Zgromadzeniu żąda- 
nia rządu polskiego przyznania Połs- 
ce prawa reelekcji. 

Wobec tego, że żądanie rządu pol 
skiego zostało przedstawione w for- 
mie przepisanej przez regułamin, 
Zgromadzenie wypowie się bez od- 

syłania sprawy do komisji i bez dy- 
skusji w dniu 3 października 

Następnie przewodniczący otwo- 
rzył doroczną dyskusję ogólną. Pier- 
wszy przemawiał delegat australijski 
który zaatakował gwałtownie komu- 

nizm jako jedną z przeszkód na dro 
dze pokoju Świata. Zdaniem mówcy 
jedynym środkiem przeciwko komu- 
nizmowi jest dobrobyt gospodarczy, 
który też jest warunkiem bezpieczeń- 
stwa. Dopiero gdy bezpieczeństwo bę 
dzie zapewnione, narody będą mogły 
słuchać propozyeyj rozbrojeniowych 

Dalej przemawiał delegat Chin, 
delegat Indyj oraz delegat Paragwa- 
ju, który zapewnił, że jego rząd go- 
tów jest poddać pod arbitraż kon- 
flikt boliwijsko-paragwajski. Dalszą 
dyskusję odroczono do jutra. 

Audjencje na Zamku. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym wojewodę nowogródzkie- 
go Świderskiego, a następnie prezesa 
Prokuratorji Generalnej p. Bukowie- 
ckiego. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
27 bm. pó południu zastępującego 
p. premjera, p. ministra Zawadzkiego 
który informował Pana Prezydenta o 
bieżących pracach rządu. 

Łotewsko - sowieckie roko- 

wania handlowe. 

MOSKWA, (Pat). W dniu 27 bm. 
rozpoczęły się sowiecko-łotewskie ro- 
kowania handlowe. Delegacja łotew- 
ska złożyła wczoraj wizyty Karacha- 
nowi, Stomoniakowi i innym . 

siada każde inne państwo. Co do rodzaju 

i rozmiarów tego dostosowania, zapropono 

iśmy podjęcie rekowań, ponieważ żąda 

aby zastesowano do nas tę samą miarę 

vūnošnie elementów uzbrojenia, ce i do in 

nych*. У 

„Nie demagališmy się nigdy, aby wolne 

nam było zbroić się w tym samym zakresie 

jak te czyni Francja, czy inne państwa. — 

Żądamy zrównania zbrojeń przez chniżenie 

©gólnego poziomu uzbrojenia. Niemey przyj 

mą każde ograniczenie zbrojeń, byle tylko 

  

my,   

zastcsówane ono zostało do wszystkich 

państw*. 

Argumenty prawne rządu francuskiego i 

angielskiego — zdaniem kanclerza — nie 

wytrzymują krytyki. Niemey również powo 

łują się w roszczeniach swoich na art. 8 

paktu Ligi, ale żądają, aby jego postanowie 

nia zastosowane zostały do wszystkich 
ра   "St. 

Pe zaprzeczeniu jakoby sportowe przy- 

sposcbienie młodzieży miało charakter woj- 

skowy kancierz mówił dalej: „Herriot niesła- 

sznie zarzuea Niemeom brak wdzięczności. 

„Niemey megłyby być wdzięczne bardziej 

za skreślenie zobowiązań reparacyjnych, gdy 

by te nastąpiło jeszcze przed rokiem, w zwią 

zku z moratorjum Hoovra. Wj Lozannie wie 

rzyciele Niemiec wyciągnęli tylko konsekwen 
cje z niemożliwej do utrzymania sytuacji. — 

Za ewakuowanie Nadrenji żądać może wdzię 

czności tyłko ten, kto nie ma pojęcia o cier- 
pieniach, jakie zniosła ludność niemiecka 
pod panowanim obcych załóg okupacyjnych. 
Niemcy gotowe są nadal do przyjęcia każde- 
go rozwiązania problemu rozbrojeniowego, 
który da się pogodzić z ich własnym hono- 

rem i bezpieczeństwem*. 

Nigdy pacyfikacja Europy nie będzie mo 
gła być urzeczywistniona, jeżeli podejmowa 
ne będą próby degradowfania poszczegól 
nych państw do rzędu krajów niższego ga- 
tunku — zakończył Papen. 

BTN EIOTTSTISOES SNES | 

Zmiany na stanowiskach 
starostów. 

W związku z naszą notatką z dn. 
23 bm. p. t. „Zmiany na stanowiskach 
starostów'* dowiadujemy się. że w 
sprawie tej zaszły zmiany a mianowi- 
cie: starosta powiatowy w Łunińcu 
p. Konstanty Witold Czachowski prze 
niesiony zostaje nie do Nieświeża a do. 
Nowogródka, natomiast starosta no- 
wcgródzki p. Wińczewski przeniesio- 
ny zostaje do Nieświeża. Starosta zaś 
nieswieski odchodzi do Łunińca. 

Trzęsienie ziemi. 
SALONIKI, (PAT). — Silne trzęsienie zie 

mi odezute wczoraj trzykrotnie © godzinie 
21, 23 i o 3 nada ranem w Macedonji i Tra 
cji. Ośrodek trzęsienia był na półwyspie chał 
dejskim. Trzęsienie ziemi wywołało duża pa 
nikę wśród ludności. Według oficjałnych wia 
domości, miasteczka Jerissos, Stratonikon, 
Staghiraa i.Nehori są całkowicie zniszczone. 
Pierwsze depesze podają eyfrę 100 zabitych 
i wiele setek rannych. W| miasteczku Strate 
nikon jest 50 zabitych i 100 rannych. Wi 
miejscowości Jerissos ma znajdować się a 
koło 100 zabitych i ciężko rannych. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY: Londyn 30,80 — 30,81. — No- 

wy York 8,921 — 8,901. Paryż 34,95 — 34,86. 
Ь ajcarja 172 — 171,57. Wiochy 45,80 -— 
45,58. Berlin 212,25. Tendencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 88 i pół — 89. Ca- 
kier 19. Lilpop 13,75. 

  

  

! Zawody balonów. 
WARSZAWA, (PAT). — Wie wtorek w go 

dzinach rannych wylądował wpobliżu miej- 
seGwości Wysokie Litewskie w woj. poles- 
kiem balon francuski „Petit Mousse" z zało 
gą pp. Ravaine i Spiess. Dotychczas brak 
jeszeze wiadomości 6 bałonie amerykańskim 
„Goodear 8* (Drugi balon amerykański „U. 
S. Navy* wylądował na terenie gminy dan- 
gieliskiej pew. święciańskiege) Według nie 

sprawdzonych pogłosek bałon „Goodear 8“ 
wyladowač miał w okolicach Kowną. We 
wtorek e godzinie 18 prezydjum Aeroklubu 
Rzeczypospolitej podejmowało w swym ie 
kalu lampką wina zawodników, którzy prze 
bywają w Warszawie, a więc członków za 
łóg balonu hiszpańskiego, francuskiego, nie 
mieckiego i szwajcarskiego oraz zawodników 
polskich. у
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Powstrzymanie spadku cen na bydło rzeźne. 
Doniosła dla rolnictwa akcja Wileńskiego T-wa Org.i K.R. 
(Wywiad z dyrekt. T-wa Org. i K. R. p. Czesławem Makowskim). 

W związku z ogromnem zaintere- 
sowaniem sfer rolniczych akcją, jaką 
zapoczątkowało Wileńskie Towarzy- 
stwo Orgnizacyj i Kółek Rolniczych, 
zmierzającą do zaopatrzenia miejsco- 
wych garnizonów wojskowych w mię 
so bezpośrednio prez producenta, 
zwróciliśmy się w tej sprawie do dyre 
ktora T-wa p. Czesława Makowskie- 
go. który uprzejmie udzielił nam na- 
stępujących informacyj. 
— Jak się, Panie Dyrektorze, przedsta 
wia faktycznie sprawa objęcia dosta- 
wy mięsa do oddziałów wojskowych 
przez Tow. Org. i K. R.? — stawia- 
my pierwsze pytanie. 

    

— Rozwiązanie sprawy bezpośre- 
dniego zaopatrzenia oddziałów wojs- 
kowych w produkta rolnicze przez 
producentówk, ma dla rolnictwa nie- 
zwykle doniosłe znaczenie, tem bar- 
dziej, my, rolnicy Wileńszczyzny je- 
steśmy. tem zainteresowani, gdyż po- 
jemność tego rynku wojskowego jest 
u nas słosunkowo znacznie większa, 
niż w innych dzielnicach stanowi czę 
sto bodaj że główne źródło zbytu pro- 
duktów rolniczych i decydująco wpły 

wa na kształtowanie się ich cen ryn- 

kowych. 

Mam tu przedewszystkiem na my- 
Śli owies i mięso. | ' 

O ile zakupy owsa do wojska od- 
bywaj ąsię już w znacznej mierze za 
pomocą spółdzielni rolniczych lub bez 
pośrednio od producenta, o tyle do 
stawy mięsa były dotychczas niepe- 
dzielnie w rękach prywatnych handla 

rzy, którzy będąc panami sytuacji wy 
korzystywali ją wybitnie na szkodę 
rolnictwa doprowadzając ceny bydła 
zwłaszcza na rynkach prowia:cjonai- 
nych, do absurdalnie niskich. nie bę- 

dących w żadnym stosunku do cen 0- 
trzymywanych za mięso w wojsku, 
ciągnąc oczywiście z tego nie współ- 

mierne zyski dla siebie, 
Wyjście z tej sytuacji widizeliśmy 

tylko za pomocą objęcia dostaw mię- 
sa do wojska. Ponieważ nie posiada- 
liśmy odpowiedniej własnej przygoto 
wanej do tego rodzaju czynności pla- 
cówki spółdzielezo-rolniczej, weszliś- 
my w porozumienie z powstałą w 
tym celu Spółką członków Cechu Rze 
źników i Wędliniarzy m. Wilna, któ 
ra na podstawie zawartej z Twem u- 
nych w stosunku do ceny płaconej 
za mięso przez wojsko, kontentując 
się przytem minimalnym zarobkiem. 
Wzamian za te gwarancje poparliś- 

my wspomnian ąaspółkę przed wla- 
dzami wojskowemi, —- 

Na konferencji zwołanej w tej 
sprawie prez p. wojewodę przedsta- 
wiciele Intendentury z Grodna, jak 
również oddziałów wojskowych kwa 
terujących w garnizonie m. Wilna i 
Nowo-Wiłejki dali dowód całkowite- 
go zrozumienia konieczności przy jści 
rolnictwu naszemu z pomocą, wyra- 
zem czego było cofnięcie przez wła- 
dze wojskowe, mających się odbyć 
już w dniu następnym przetargów. i 
oddanie dostawy mięsa zaproponowa 
nej przez nas „Spółce*, po ustalonej 
zgóry cenie 52 grosze za kilo mięsa 
łoco kaszary. 

Wprawdzie ustalona cena, nie może 
w żadnym razie nas rolników zado- 
wolić, gdyż jest parokrotnie niższą od 
faktycznych własnych kosztów produ 

kcji, jednakowoż stojąc w obliczu mo 

żliwości jeszcze dalszego jej obniże- 
nia gdyż dotychczasowi dostawcy do 

wojska, aby przy dostawach się utrzy 

mać, postanowili na przetargach za- 

proponować ceny poniżej 40 gr., za 

kilo, zmuszeni byliśmy na nią przy- 

stać. 
— W jaki sposób zamierza T-wo 

  

  

orgnizować zakup bydła, aby wyklu- 
czyć pośrednictwo i dotrzeć bezpośre 
dnio do rolnika? 

Przedewszystkiem będziemy pro- 
wadzili skup bydła od rolników oraz 
spółdzielni rolniczych na warunkach 
komisowych, płacąc po zabiciu na 
rzeźni wileńskiej od kg. mięsa załed- 
wie o kilka groszy mniej od ceny pła 
conej przez wojsko. Dla przykładu 
zaznaczę, że dziś obecni dostawcy pła 
cą za kg. mięsa na rzeźni wił iej 
około 25 groszy mnie jod ceny, którą 
otrzymują w wojsku. Następnie człon 
kowie „Spółki* w obecności przed- 
stawiciela T-wa będą zakupywali by- 
dło, również tylko od rolników na 
spędach, które będziemy organizowali 
w powiatach po zgóry określonych 
cenach za kg. żywej wagi. 

Pierwsza próba ze skupem w ten 
sposób bydła, którąśmy przeprowa- 
dzili w ub poniedziałek w Mejszago- 
le, dała wyniki pomyślne. Rolnicy 
przekonali się, że zakup bydła po usta 
lonej zgóry cenie od kg. żywej wagi, 
którego się narazie obawiali, jest dła 
nich korzystny. W rezultacie doko- 
nany zakup większej ilości bydła ро- 
wstrzymał spadek cen, a nawet po- 
działał na ich zwyżkę, Rolnicy grem- 
jalnie prosili przedstawiciela T-wa o 
przyjazd i zakup w następnym dniu 

rynkowym,  obecując doprowadzić 
znacznie więcej bydła. Na najbliższe 
dni wyznaczone mamy spędy w in. 
powiatach, oby objąć akcją skupu 
możliwie największy teren. 

— A jakie, Panie Dyrektorze, są 
zamiary Towarzystwa w związku z po 
głębieniem rozpoczętej akcji? 

Po pierwsze: dążyć będziemy do 
tego aby dostawcami wszystkich bez 
wyjątku produktów rolniczych do 
wojska mogli być wyłącznie rolnicy i 
ich zrzeszenia. Po drugie: aby został 
zniesiony raz na zawsze system prze- 
targów, a dostawy do wojska były od 
dawane na podstawie twardych cen, 
przy komisyjnem ustalaniu których 
byłyby brane pod uwagę faktyczne 
koszta produkcji rolniczej. 
TRAVEL EAS TEPRERSS 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Piorun uderzył w samolot, 

  
     

    

  

Z Mińska donoszą, iż podczas onegdaj 
szych manewrów lotniczych w okręgu smo- 
leńskim zerwała się silna burza. Na widok 
nadehodzącej burzy lotnicy błyskawicznie po 
częli opuszczać się na poła i łąki. Jeden z 
samolotów  bombardowanych pilotowany 
przez dwóch znanych lotników Bohdanow- 
skiego i Czyryna trafiony piorunem zapalił 
się w powietrzu. Lotnicy błyskawicznie wy- 
skoczyli przy pomocy spadochronów, dzięki 
czemu szczęśliwie uniknęli śmierci. Samolot 
padając spadł na grupę żołnierzy. Dwóch z 
nich zabił zaś kilku poranił. 

Mord sowieckiego komisarza na tle 
politycznem. 

W Borysowie przed kilku dniami zamor- 
dowany został we własnym mieszkaniu ko- 
misarz do specjalnych poruczeń Grygowien: 
ko. Wi związku z zamordowaniem Grygo 
wienki zginęły mu z kasy mader ważne do- 
kumenty. 

G. P. U. zarządziło dochodzenie 

AED GZ OTO RE EO EO EO TRO TRY O OD TB WOW CID CHO ZD 

KROJU i SZYCIA 
Koncesjonowanych przez Ministerstwo W. R i-Q.P« 

Z. JACEWICZOWEJ 
Wilno, ui. Ad. Mickiewicza Nr. 22. m. 8. 

Został otwarty na dogodnych warunkach 

6-TYGODNIOWY KURS KROJU i 

DLA INTELIGENTNYCH PAŃ. — (Liczba wakatów ograniczona). 

Program: nauka kroju sukien i płaszczy, nauka kroju bielizny, nauka szycia 

na materjałach, hafciarstwo. 

Kursy czynne od 10— 1 i popołudniu. 

Zapisy przyjmują się codzien. o 10—2 i po poł. 4—6 oprócz niedziel i świąt. 

NA ROCZNYCH 
KURSACH 

Opłata miesięczna. 

  

KARTKA Z 1920 R. 
Zacięte boje © Lidę. 

Zebrane na podstawie źródeł: „Bit. 

wa nad Niemnem“ — plk. $. G. Ta- 

deusz Kutrzeba i „Wbjna polska 191% 

—1921 r.* kpt. Przybylski. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

OPERACJI NADNIEMEŃSKIEJ. 

Operacje wojsk polskich na tere: 

nie nadniemeńskim we wrześniu r. 

1920 znacznie się różniły od wałk pod 

Warszawą, bowiem w sierpniu miały 

one do czynienia z wrogiem silnej- 

szym, ale wyczerpanym szybkim po- 

chodem naprzód i bardzo oddalonym 

od swych baz operacyjnych. Po dru- 

gie miesięczna przerwa w akcji bojo- 

wej wzmocniła bolszewików, dała im 

możność przegrupowania sił i zao- 

patrzenia się w nowy sprzęt wo- 

jenny. 
Bolszewicy znowu zaczęli przygo- 

towywać się do marszu na Warsza- 

wę; uniemożliwiło im to jednak śmia 

łe i zwycięskie urzenie Naczelnego 

Wodza na Grodno. 

Dla akcji wojsk polskich niesły- 

chanie ważnem stało się przejście 

Niemna pod Druskienikami i odcię- 

cie Grodn od Wilna, W: tym czasie 

prawe skrzydło armji polskiej napot 

kało na silny opór bolszewików pod 

Wołkowyskiem, który kilkakrotnie 

przechodził z rąk do rąk (Grupa gen. 

Junga i IV armji). Dopiero zajęcie 

Grodna w ciągu nocy z 25 na 26 

września i zagrożenie Lidy zmusiło 

przeciwnika do odwrotu za Szczarę. 

Bolszewicy cofnęli się szybko, atako- 

wani na tyłach przez polską kawa- 

lerję, dochodzącą pod Wilno. Opano- 

wanie Lidy dało naszym wojskom 

możność marszu na Baranowicze i 

Mołodeczno, których posiadanie za- 

bezpieczało Wilno od  południo- 

wschodu. 

O zycięskim rozwoju akcji pol- 

skiej na froncie północnym zadecy- 

dowala bitwa, stoczona w obszarze 

Papiernia—Lida—Ruda, zakończona 

28 września zupełnem zwycięstwem 

naszych wojsk, wzięciem do niewoli 

kilkunastu tysięcy jeńców oraz kilku 

dziesięciu dział zdobytych przez 1 

Dywizję piechoty Legjonów pułkow- 

nika Dąb-Biernackiego i 1 Dywizję 

Litewsko-Białoruską gen. Rządkow- 

skiego, które wchodziły w skład Il-ej 

armji. (Prawe skrzydło armji bolsze- 

wickiej próbowało koło Grodna u- 

chronić się od całkowitego rozbicia, 

tu jednak zostało otoczone i w cięż- 

kich walkach rozbite). 

Szczególnie zacięte boje toczyły 

się o Lidę i Rudę, leżącą nad Niem- 

nem, które przez zwycięstwo polskie 

doprowadziły do zajęcia Baranowicz, 

Nowogródka oraz opanowania przez 

nas linji dawnych okopów niemiec- 

kich, co ostatecznie wyczerpało cał- 

kewitą zdolność bojową przeciwnika 

i doprowadziło do zawieszenai broni, 

tem bardziej, że na froncie południo- 
wym ponieśli bolszewicy również po- 

ważne straty. 

Wyżej wspomnieliśmy o ważności 

CZUDR Ва R w TBLA Mh KAT 

Rewja kolejowego przysposobienia wojskowego w stolicy. 

  

Przegląd oddziałów Kolejowego Przyspe- 
sobienia Wojskowego zakończył dwudniowe 

święto kolejarza polskiego. 
Na ilustracji naszej widzimy Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej wraz z gen. Skład- 
kowskim, reprezentaniem Pana Marszałka 
Piłsudskiego, przed frontem pocztów sztan 
darowych. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
„Nieścisły* pan Natansohn. 

W obronie kartelu wystąpił mię- 

dzy innymi nie byle kto, bo p. E. 
Natansohn. członek ścisłego Prezyd- 
jum Centralnego Związku Przemysłu 

Polskiego. Wystąpił z takim argumen 

tem: — jedyny ratunek — podnieść 

ceny rolnicze, czyli zamknąć nożyce, 

naciskając na ramię rolne ku górze. 
Jak wysoko? — rzecz jasna do po- 

ziomu z 28 roku. 
To piękne pas publicystyczne na- 

Świetla „Gazeta Polska“: 
cišle, p. Prezesie, nieš 

łem jest jakoby Państwo wywożące nadw; i 

relne było w stanie oderwać się zupełnie od 

cen światowych. Gdybyśmy nawet uznali, że 

jest to zadanie wykonalne, to wówczas 0- 

siągnięcie w Polsce ogólnego poziomu cen 

z r. 1928 nie byłoby wyjściem z sytuacji. 

Kraj nasz wówczas stałby się najdroższy na 

świecie i nie mógłby wogóle nic eksportować. 

Bo można,, Szanowny p. Prezesie pozwolić 

sobie na dumpingowy eksport cukru, którego 

  

      

        

straty płaci wewnętrzny konsument — ale 

nie sposób całego eksportu wszystkich towa- 

rów oprzeć na takiej samej kalkuiacji — bo 

  

kosztów takiego eksportu nie miałby już wo 

góle kto pokryć. 
Propagowanie przez zasłużonego przemy- 

słowca w organie „Centralnego Związku 

Przemysłu Polskiego*  takiego „programu“ 

przezwyciężenia kryzysu w Polsce, który ©- 

piera stę na utopijnem (Bogu dzięki) zał» 

żeniu, iż możnaby Polskę uczynić wyspą dro- 
ecie — jest mówiac cufemicznie. 

„nieścisłością* tak wielkiego kalibru — że 

nawet grzeszki „Gazety Warszawskiej” stają 

się przy tem blade”, 

Tyle wystarczy. 

     

  

  

Gruba robota, 

Pod tym tytułem pisze „Polska 

Zbrojna* o słynnych już dziś mane- 

wrach niemieckich. Manewry, które 

przyniosły „zwycięstwo grupie „pol 

skiej* były tak reżyserowane, że na- 

wet prasa niemiecka tem się zajęła. 

„Vossische | Zeitung“. na  prze- 

biegu manewrów udowadnia, że to 

zwycięstwo, mające być jaskrawym 

dowodem słabości militarnej Rzeszy, 

zostało odniesione jedynie dzięki „na- 

strojom dowództwa*. A nastroje te 

były tego rodzaju. że „cud tylko mógł 

SZYCIA 

  

    

    
   
   

  

uchronić od zajęcia Berlina... „Pol- 
ska Zbr.* streszcza ten artykuł i do- 

daje od siebie: 
„Otóż to właśnie. Nastroje i zamiary kie 

rownietwa manewrów, spełnis 
lone zadanie wykazania, że „Berlin nieda 

obronić* stanowi przebiegu manewrów. 
Umyślnie przytoczyliśmy prawie in extenso 
obszerne sprawozdanie korespondenta nie 
mieckiego, którego nie można chyba posą- 
dzić o stronniczość, aby naocznie wykazać 
jak to robiono, jak wprost cynicznie aranżo 
wano tę grę militarną ad usum genewskiej 

gry dyplomatycznej. 
Lecz była to, jak się okazuje, zbyt gruba 

robota i dlatego tak łatwo została zdemasko- 

wana. A przeto minie się ona z celem i рото 
stanie w pmięci ludzkiej tylko jake jeden 
jeszeze dokument perfidji metod, któremi po- 
sługuje się polityka niemiecka”. 

Zadziwiające jest zgranie  posu- 
nięć polityki niemieckiej na zewnątrz 

i najrozmaitszych ,„wydarzeń* wewnę 
irznych. Europa oddawna już jest 
śwadkiem zręcznie granego przedsta 
wienia. Ale reżyserję ostatnich ma- 

newrów słusznie nazwano grubą ro 

botą. 

    

                 

  

Czemu cicho o polskim wynalazcy? 

Pisaliśmy już na tem miejscu o 
Ignacym Łukasiewiczu, aptekarzu z 
Krośna. który odkrył wartość ropy 
naftowej. Od r. 1852 — gdy w pol- 
skiem mieszkaniu zabłysła pierwsza 
na świecie lampa naftowa osiemdzie- 
siąt łat upłynęło, powstał jeden z 
największych przemysłów świata, a 
o genjalnym rodaku cicho. I słusznie 
pisze ..Polonja* 

„Ignacy Łukasiewicz zmienił oblicze świa 

ta, to trzeba zrozumieć! I to powinno nam 

dać impuls do następujących refleksy: 

Łukasiewicz był Połakiem, a to tłumaczy 

nam w dużej mierze fakt jego zapomnienia 
i nieuznania. Społeczeństwo nasze niedocenia 
zazwyczaj swoich wielkich ludzi, i to nietyle 

z gnuśności i braku zainteresowania, ile z 

niewiary, by myśl i twórczość polska mogły 

dać jakieś naprawdę epokowe wartości 

światu. 
„„Apelujemy do miarodajnych czynników, 

by się zajęły propagandą tego nazwiska, a 

głównie przez szkołę, t j, by w czytankach 

dla szkół powszechnych — obok innych wy- 

nalazców uczono również o tym wielkim 

odkrywcy-Polaku, by w mineralogji dla szkół 
średnich przy ropie była wzmianka, że od- 

krycia przeróbki ropy i zastosowania jej do 

praktycznych celów dokonał Łukasiewicz. 

Wbwoczas sprawiedliwości stanie się zadość 

i błąd zapomnienia o tym wielkim połaku bę 

dzie naprawiony”. 

W Krośnie ma stanąć pomnik Łu- 

kasiewicza dłóta Jana Raszki. Zbie 

rają się na ten cel składki, Komitet 

zaapelował między innemi do „króla 
nafty* Rockfellera — bezskutecznie. 

—lInžynierowie amerykańscy, gościn- 

nie przyjęci swego czasu przez pol 

skiego wynalazcę, którzy skradli wy 

nalazek dla Ameryki byli inżyniera- 
mi Rockfellera... ji 

    

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— NIEZWYKŁY SZMUGIEL na granicy 

polsko—niemieckiej odbywał się przez szyby 
kopalniane. Przemytnicy potrafili znaleźć 
połączenie między opuszczonemi korytarza- 
mi kopalni polskich i niemieckich, szmu- 
glując drogą podziemną towary. Policja jed- 
nak była sprytniejsza: bandę złożoną z 7 
osób nakryto. 

— „BIEDA — SZYBY* wyżywiaj 
nie około 15 tys. ludzi. Opu: 
celowo zniszczone prze rtel węgłówy ko- 

palnie ste 
nego w 

   

     
    

  

   

posoby i zaniedbanie ostrożno 
sprowadza śmiertelne wypad 

  

ki przy pracy. 
rz cóż z tego jeśli ludzie muszą prze- 

nikt się nie waży przeciw- 
i i patrują się 

ż owoce go 

  

   
       

     

  

w tani („krad 
spodarki kapila 

— 40-LECIE PRACY GORKIEGO W MO 

SKWIE obchodzą b. uroczyście. Na akadem- 

ji w Wielkim Teatrze w Mosl obecni 

Stalin, Mołotow, Kalinin, Kaganowicz i inni. 

Szereg mów wynoszących Gorkiego pod nie 

biosa. Wiięk: pism wydaje specjalne nu 

mery na cześć tego propagatora i piewcy ko 

munizmu. Najtrzeźwiej zachowuje się sam 

Gorkij twierdząc, że przeceniają. Obiecu 

je traktować te laury jako awans na rachu 

nek przyszłej pracy. 

—. SENSACYJNY ZWROT W, SPRAWIE 

CIUNKIEWICZOWEJ stanowi wiadomość, 

że sędzia śledczy dr. Wątor był przekupiony 

przez Tow. Asekuracyjne „Lloyd* w Paryżu. 

Jak wiadomo w tem właśnie towarzystwie 

były ubezpieczone skradzione Ciunkiewiczo 

wej klejnoty. Otóż agent towarzystwa przy 

pomccy czeku na 30,000 ir. tak „wplynal“ 

na sędziego śledczego, że ten odrzucił możli 

ść kr. ežy, zamknął Ciunkiewiczową w 

ieniu į stale teroryzowat ją w celu zmu 

szenia do zwrotu p y asekuracyjnej, lub 

zrzeczenia się odszkodowania. 

Agent „Lloydu“ zawsze był obecny przy 

przesłuchaniu i miał tłumacza do dyspozycj:. 

Zainteresowała się aferą prokuratura i 

dowcipnemu W/ątorowi grozi 5 lat więzienia. 

Obrona Ciunkiewiczowej zapowiada, że te 

jeszcze nie wszystko... 

— NA ZACHODZIE ZAŚ SPINOZA stał 

się przyczyną innego obchodu. Do Haag! 

zjechali się przedstawiciele literatury i fi- 

lozofji z najrozmaitszych stron. Sensację 

budziły przemówienia wygłoszone po japoń 

sku i w żargonie (Leo Finkelstein z Warsza- 

wy). 

—_ OŚMIU MILJONERÓW NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH zasiadło w Nowym Yorku. 

Oto ich nazwiska Percy Rockieller, „dynasta 

finansowy”, F. Higginson, dyrektor 12 insty 

tucyj, F. Allen, dyrektor 33 instytucyj, D. 

Durand, dyrektor 6 (tylks „)  instytucyj, 

wreszcie Havemayer, Prujor, Larkin i Me 

Mugh, dyrektor „Chase National Bank“. 

Oskarżeni są o lekkomyślny stosunek do 

co spowodowało eg krachów 

ce. Mówiąc inaczej zamało patrzy- 

„towa za broni”. Otacza ich 

ogólne współczucie Biedactwa!.. 

ycznej. 

      

   
    

   

  

    

    

    

  

       

     
  

     

  

        
     

  

  

  

lady 6 szklanek 
herbaty w cukierni     

   
    

    

   

miesięcznie 
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LORNETUJEMY ŠWIAT. 
Kolos się budzi. 

Kiedy. prowadząc palcem po mapie — 

Giblartar — Suez — Aden dojdę do wbite 

go w ocean Indyjski trójkąta Indyj, staję 

bezradny. oB oto, proszę trochę cyfr: 

—Obszar Indyj Przedgangesowych rów- 

na się 4 miljonom kilometrów kwadratowych 

— Ludność Indyj wynosi 320 miljonów. 

A dalej kraj i jego wy kanie: 

— Przeszło piąta czę 

kcji bawełny to dzieło Inc 

dziesiąta z 

produkcji, trzeiny cukrowej to dzieło Indyj. 

— Prawie piąta część światowej produk- 

cji herbaty to dzieło Indyj. 

— Prawie połowa Światowej 

ryżu to dzieło Indyj. 

— 90 proc. produkcji juty, 

węgiel, jedwab ależ to niemal najbogat- 

szy kraj na całej kuli ziemskiej! Lecz mi 

mo tych bogactw, mimo kilkusetmiłjonowej 

ludności, mimo odwiecznej kultury. kraj ten 

jest w ręku garstki Anglików, stanówi an- 

gielskie dominjum. 
* + + 

    

   światowej produ- 

  

— Przeszło świałowej 

produkcji 

światowej 

  

Huczą fabryki angielskie, wyrzucają ty- 

siące naładowanych okrętów. Znany jest ich 

szlak — Giblantar — Suez — Aden. 320 mil- 

jonów to pojemny rynek zbytu. Przez wiele 

dziesiątków lat płynęły zyski do kieszeni 

angielskiej, przez wiele dziesiątków lat An- 

glja mądrze stosowała klasyczną maksymę 

starożytnych: divide et impera. 

    

  

     

  

Dymią ulice Bombaju, ludzie biegną. u- 

ciekają, krzyczą. Kupcy szybko zamykają 

jest za późno, tłum nadciąga 

, łamie. Bele jaskrawych ma- 

sklepy, ale j 

rozbija, niszczy 
terjałów plączą się rozwinięte pod nogami. 

Szyby lecą, łamią się okiennice, człowiek 

pada uderzony tęgą łachą bambusową. Dy- 

my biją ku niebu, płoną stosy naprędce uło 

    

  

żone, krzyki się oddalają, ulica powoli pu- 

stoszeje. 
Zostaje kilka trupów. Potrzaskane witry- 

ny sklepów patrzą pustemi oczodołami. 

— To Muzułmanie walczą z Braminami, 

to waśnie religijne nagle przez kogoś wznie- 

cone zapalają całą ludność Bombaju, idę 

szeroką falą daleko w głąb Indyj. 

Divide et impera! 
*% x 

Dotknięcie parjasa jest przestępstwem — 

głosi święta księga Manu. Podział na kasty 

rozbija jedność Indyj, podział na kasty wi- 

nien być utrzymany. Na nic się nie zdają 

usiłowania części Indusów, zmierzające ku 

zatarciu różnie — podział na kasty to jeden 

z atutów angielskich. Parjasi nie mają praw 

do wspólnej z resztą narodu reprezentacji 

parłamentarnej, parjasi winni mieć reprezen 

tację osobną, winni być pnzeciwwagą bu 

dzącego się uświadomienia narodowego In- 

dusów. To jest naczelna teza Anglików — 

diwide et impera! 
Gdy do niczego nie doprowadziły konfe- 

rencje, wódz budzących się Indyj, Gandhi, 

chce zmusić rząd do ustępstw. Głoduje. Wie 

dobrze, iż cały kraj od Indu do Gangesu łą- 

czy się z jego protestem, wie dobrze iż z tem 

się liczy potężne imperjum brytyjskie. Niech 

się rząd śpieszy z ustępstwami, niech dekla- 

się wyraźnie, miech zmzeka się coprę- 

dzej z prób realizacji wypróbowanego ha- 

sła: divide et impera! 

I rząd angielski nie lekceważy ascety in- 

duskiego, dobrze uważa, by dzięki Śmierci 

głodowej Gandhiego nie zjednoczyć przeciw 

sobie całych Indyj, by nie zdradzić naczel- 

nego hasła... 

„„diwide et impera! 
* + * 

Kiedy, prowadzac palce po 

mapie — Gibraltar — Suez — Aden — doj- 
dę do trójkąta Indyj, staję bazradny. Jak 

wytłumaczyć tyloletni sen tego ludu—kolosu 

i jak wytłumaczyć jego nagłe przebudzenie 

Bię. 
Budzenie się to zaś jest faklem. A imię 

jego: Gandhi. W. Toll. 

STREET SIS B, 

Dr. Grzegorz Gordon 
Akuszerja i choroby kobiece 

powrócił i przyjmuje chor. od g 4—5 p.p. 
ul. Jakóba Jasińskiego 24 

  

boju pod Lidą, zastanówmy się prze- 

to nad tym fragmentem bitwy nad- 

niemeńskiej nieco głębiej z powodu 

12 rocznicy odparcia nawały bolsze- 

wickiej. 

RANEK 28 WRZEŚNIA 1920 ROKU. 

Z chwilą zajęcia Grodna przez 
wojska polskie — cofa się III armja 

sowiecka w kierunku na Lidę. Nad 

Lebiodą zabiega jej drogę 1 Dywizja 

Litewsko-Białoruska i broni marszu 

na Lidę. Zaatakowana jednak przez 

przeważające siły bolszewiekie, ucie- 

kające z pod Grodna oraz przez od- 

działy przybywające swoim z pomo- 

cą z pod Lidy — toczy Dywizja gen. 

Rządkowskiego nierówny bój, ulega- 

jąc reszcie przemocy o tyle, że III 

armja zdołała sobie otworzyć drogę 

na Lidę. 

Tutaj jednak oczekuje bolszewi- 
ków niemiła niespodzianka. 

Oto już rankiem w, dniu 28 wrze- 

śnia — 6 pułk piechoty Legjonów 

z 1 Dywizji pułk. Dąb-Biernackiego 
atakuje miasto od strony północnej i 

północno-wschodniej i zajmuje je po 

zaciętej walce, zwracając front w kie 

runku zachodnim, 

Na zgrupowanych na linji szosa 

grodzieńska—koszary im. Rydza Śmi 

głego — Polaków — uderza nadcią- 

gająca do Liebiody II armja bolsze- 

„wicka, usiłująca przedostać się w 
stronę Mołodeczna. 

JEDYNY RATUNEK W ATAKU. 

W szeregach bolszewickich panu- 

je chaos i ogólna dezorganizacja. De- 

cyduje to o ich niepowodzeniu. Jako 

ostatnią deskę ratunku — rzucają 

swoje wojska do ataku. Jedynie w 

ataku widzą ocalenie. Wywiązuje się 

zacięta walka, podczas której mimo 

nadludzkich wysiłków nasz 2 baon 

6 pułku Legjonów musi się wycofać 

w stronę miasta, do którego w tym 

samym czasie wkracza pół baonu 

1 pułku piechoty Legjonów. Nieprzy- 

jacieł z całą siłą prze na misto, chcąc 

Sobie utorować drogę na Mołodecz- 

no. Drobne tylko siły omijają miasto 

od strony południowej i cofają się 

na tyły XV armji, Połączone siły pol- 

skie, nie mogą jednak sprostać prze- 
wadze liczbowej nieprzyjaciela, to 
też dowództwo Dywizji rzuca w bój 

dalsze dwa baony 6 p. p. Legjonów 

z tem, iż I baon atakuje wroga od 

strony cmentarza w kierunku dworca 
kolejowego, baon zaś III koszary im. 

Rydza Śmigłego. 

ZAJĘCIE LIDY PO RAZ DRUGI. 

Teraz połączonym siłom polskim, 
wspartym silnym ogniem  artylerji 
udaje się odeprzeć wroga i zadać po- 
ważne straty w odległości 2 klm. od 
Lidy i zająć Lidę po raz drugi. W tym 
czasie 2 baon 41 p. piech., wchodzący 
w skład 1 Dywizji piechoty Legjono- 
wej, atakujący okolice Krupy, cofa 

się pod naporem wojsk czerwonych 

w kierunku na Lidę, Z pomocą przy 

bywają mu dwa rezerwowe basn 

tegoż pułku i powstrzymują wroga. 
Nadchodzi godzina 6 po południu. 

Już ciemno. Bolszewicy znowu usi- 
łują zdobyć Lidę, jednak zostają nd- 
parci, a w ręce Polaków wpada duży 
łup w jeńcach i materjale wojennym. 
Nastaje chwilowy spokój, jednak nie 

    

na długo, bowiem o godzinie 20 wal- 
ka rozgorzała na nowo. 

BIAŁO-AMARANTOWY SZTANDAR 
NAD LIDĄ. 

Bolszewicy usiłują zdobyć po raz 
trzeci Lidę, Chodzi im o przedarcie 
się przez otaczające ich oddziały pol- 

skie. Początkowo z pomyślnym wy- 

nikiem uderzają w kierunku Małej- 

kowszczyzny, jednak obsługa tabo- 

rów dywizyjnych szybko likwiduje 

ich zamiary. Teraz wróg stara się 

przedrzeć w kierunku  północno- 

wschodnim. Rzuca przeważną część 

sił na koszary. Wywiązuje się zacięty 

bój, podczas którego Polacy rozbijają 

ostatecznie nieprzyjaciela, odrzucając 

go w kierunku na wschód i południo 

wy zachód. W szeregch bolszewic- 

kich nastaje straszliwy popłoch. W 

ręce polskie wpada około 10.000 jeń- 
ców, 2.000 wozów, 25 dział, 51 kara- 
binów maszynowych, 137 koni i ma- 
sa materjału wojenego. Straty pol- 
skie są minimalne. Równocześnie w 
czasie oczyszczania terenu wpada w 
ręce polskie 21 dywizja piechoty bol- 
szewickiej, Połacy zręcznie zamyka- 

ją im ucieczkę. Rozwścieczeni krasno 

armiejcy mordują swoich komisarzy 
i poddają się, i 

Tak został zakończony bój © Li- 

dę w dniu 28 września, nad którą po- 

wiał triumfalnie polski sztandar 

biało-amarantowy. Lida została wol- 
ną bo w późną noc wrześniową z 28 

na 29 września nie było już w niej 

bolszewików. Niedobitki uszły na 

wschód, pozostawiając miasto i oko- 

licę w ręku zwycięzców, których ów- 

czesny dowódca płk. Dąb-Biernacki, 

kierujący osobiście akcją bojową — 
w kilka dni później otrzymuje rozka- 
zem dowódcy II armji gen. Rydza 
Śmigłego wraz z generałem Rządkow- 
skim i innymi wyrazy gorącej podzię 

kii uznania za „niedoścignione mar- 

sze, polor i rfównocześnić nigdy nie 
zachwianą wytrwałość w pracy bo- 
jowej 1 dywizji piechoty legjonów*. 

Bój o Lidę był zakończeniem wła- 
ściwej bitwy nadniemeńskiej, po któ- 
rej nastąpił już tylko pościg za ucie- 
kającym wrogiem, który nie miał cza 
su na postawienie choćby silniejszego 
oporu. 

Zwycięskie hufce polskie podeszły 

wkrótce pod Słuck i Mińsk i tutaj 

zastało je zawieszenie broni w dniu 
18 października 1920 roku. 

W 12 ROCZNICĘ. 

Od wielkich tych chwil w dzie- 

jach Odrodzonej Polski upływa dziś 
12 lat. 

Niechże więc w dwunastą roczni- 
cę pamiętnych dni z radością wspom- 
ni społeczeństwo Tych, którzy pod 
wodzą Komendanta szli w boje, by 
wskrzesić niepodległość Ojczyzny i 
krwią swoją wykreślić jej granize. 

Niech poświęci chwil kilka Tym, 
którzy „ma stos, ofiarny stos rzucili 

swój życia los*. 
Niech ich bojowe wysiłki staną się 

dla nas bodźcem do wytężonej pracy 

dla dobra i szczęścia Ojczyzny i po- 
koju. ы 

Genjalnemu Wodzowi i Jego nie- 
zwyciężonej Armji w pamiętną rocz- 
nicę wyzwolenia Lidy — Cześć!!! 

M. H.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wypadek lotników amerykańskich 
{ Balon amerykański spadł w powiecie święciańskim. 

Ze Święcian donoszą, iż w dniu 
wezorajszym nad ranem na pograni- 
czu połsko-litewskiem ukazał się ba- 
lon. który krążył nad Kołtynianami, 
poczem wzdułż granicy koło Łyng- 
mian leciał w kierunku  Turmont. 
Po pewnym czasie balon zawrócił i 
gnany wiatrem około południa spadł 
ma pola niedaleko wsi Łaszułe gm. 
daugieliskiej. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie 
pośpieszyłi włościanie ze wsi Łaszule 
oruz dwóch  posterunkowych P. P. 
Jak sie okaalo byl to balon amery- 
kański p. n. „U. S. NAVY*. 

Balon „U. S. NAVV* brał udział 
w międzynarodowych zawodach ba- 
lonów wolnych w Bazylei w niedzie- 
łę dnia 25 b, m. © godz. 16, Wobec 
silnego południowo-zachodniego wia- 
tru, bałon ich wraz z innymi unie- 
siony został ma półnoeny wschód. 

Lecieli oni przez pewien czas przez 
Niemcy, Prusy i Litwę, a następnie 
zagnani zostali wiatrem na terytor- 
jum Polski. Przymusowe lądowanie 
bałonu nastąpiło z powodu pęknięcia 
powłoki i tylko dzięki umiejętnemu 
lądowaniu piloci nie odnieśli żadnych 
obrażeń cielesnych za wyjątkiem 

  

* drobnych pokaleczeń, 
Na wieść o upadku bałonu w pow. 

święciańskim starostwo wydało pole- 
cenie, by uszkodzony balon lotników 
amerykańskich przewieźć do najbliż 
szej stacji kołejowej. O godz. 14.30 
bałon na trzech turach dostarczony 

został do stacji kolejowej Ignalino 
i załadowany do pociągu, który wraz 
z lotnikami amerykańskimi odjechał 
w kierunku Wilna. 

O wypadku lotników amerykań- 
skich powiadomiona została Ambasa- 
da Amerykańska, 

Pożary. 
Z nieustalonej przyczyny wybuchł pożar 

we wsi Bruskowszczyzna gm. mołodeczań- 
skiej i strawił budynki mieszkalne i gospo 
<darcze oraz inwentarz rolny należące do Ja 
kóba Zacharkiewicza. 

Straty wynoszą 10,000 zł. {е} - 
* * * 

We wsi Niedzieliszki I gm. worniańskiej 
pow. wil. trockiego spalił się dom mieszkał 
ny i trzy chlewy oraz sprzęty domowe na su 
mę 4,600 zł. 

W czasie pożaru poszkodowany Antoni 
Stech i jego żona odnieśli silne poparzenie 
nóg i rąk. (e). 

Podstępne postrzelenie dwóch osób. 
W. dniu 24 bm. Wfodzimierz Daszkiewicz 

we wsi Trepalowo gm. bienickiej na ulicy 
z za płotu wystrzelił z nieustalonej broni 
w kierunku stojących w ogrodzie Pawła Kor 
saka łat 18 i Jana Karpowicza lat 20. 

Strzał ugodził Korsaka w lewo udo, kuła 

    

   

      

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE W rolach 

głównych 

Troki. 
Troska o dobro szkoły i dziatwy. 

Wrzesień... Wi Trokach niezwykły ruch 
Szkoła ćwiczeń i szkoła powszechna oblężo 
me przez dziatwę szkolną i rodziców. U 
<się do szkoły ćwiczeń zaułkiem dobrze m. 
znanym, niebrukowanym, który w jesieni 
biedna dziatwa szkolna musi przechodzić у: 
©ród Stary ty zaułeczku! Jesteś za młodym, 
ab yprzez cię przerzucać most albo ostate 
cznie ułożyć chodniczek! Zaczekasz! Po roku 
szkolnym wysuszą cię nogami seminarzyst- 
ki i małeństwa ze szkoły ćwiczeń!... 

W! czystych, wysokich salach rozlegaja 
się głosy dziecięce. P. Szaniawska, kierown'- 
czka szkoły ćwiczeń wraz z gronem nauczy- 
cielskiem sprawdza obecność dzieci i wy 
daje zarządzenia na dni następne. Miło tu i 
przyjemnie. 

W” tem jeden z rodziców mówi: „„Tu jest 
całkiem dobrze, ale proszę zajrzeć do szkoły 
powszechnej”. Zainteresowany poszedłem do 
szkoły powszechnej do „głównego* budynku 
przez znany zaułeczek „szkolny*. Tu dopi= 
ro ruch! Setki dzieci wraz z rodzicami © 
się do kancelarji, by załatwić swoje sp. 
Każdy cisnąc się obmyśla z czego za 
co prosić kierownika szkoły. A próśb moc! 
"Ten przekroczył wiek szkolny, (i cóż on bie 
«daczysko winien, że lata mu tak szybko idą?, 
inny niema podręczników, tam znowu niema 
<zem opłacić wpisowego, itd. itd. A głównie: 
„Wiesz panoczku przepędzili mego synka, bo 
mówią. nie mamy miejsca w szkole”. I jak 
tu być! Przymus szkolny a miejsca zabrakło 
Lecz tu znowu wyręcza szkoła ćwiczeń. 

Kolejki maleją. Kancelarja pracuje. Sły- 
szę głos kierownika szkoły p. Piotra Bara- 
ma, dzielnego nauczyciela i jak słychu 
"Trokach gorliwego działacza społecznego, 
który z całym spokojem ducha daje wyjaś- 
nienia, przyjmuje prośby, zaspakaja zroz- 

  

   

      

wy. 

      

   

  

  

Dziś i dni następnych! 

ragolja kothanków 
Reżyserji króla reżyserów Joe May'a. 

H. A. Szlettow 
oraz Ljana Haid i Gustaw Frochlich. 

UAI 

  

  

przeszła nawylot. Przeprowadzone przez po 
licję dochodzenie ustaliło, że Daszkiewicz 
kilkakrotnie odgrażał się Korsakowi i Kar 
powiezowi, iż obydwóch zabije. Dalsze docho 
dzenie w toku. (c). 

Potężny dramat erotyczny p. t. 

znany na naszym ek- 
ranie z „Ajda trojka” 

paczonych rodziców i łaską pociesza dzieci. 
Obok starannie pracuje cały personel nau- 
czycielski. częstokroć zwracając się @0 p. 
kierownika o wskazówki. 

    

Dotarłem nareszcie do szturmowanego 
ciągle p. kierownika. Witamy się. Wyrażam 
na wstępie podziwu godną cierpliwość i wy- 
rozumiałe ustosunkowanie się do każdego i 
setek proszących. 

To dopiero początek, powiada p. Baran 
Nie wiem sam jak to przyjdzie się kombi- 
nować dalej, nie mając miejsca dostatecznie 
i z tak szczupłym gronem nauczycelskiern. 
Mam, prawda, zapewnienie swych władz, ż 
przyślą siłę do pomocy. Będę wysilał się do 
ostatka, twardym i pewnym głosem ciągnie 
p. Baran. Mam tylko biedę z warsztatami. 
Magistrat tutejszy, tak doprawdy dobrze u- 
stosunkowany do szkoły naszej, ciągle dba 
o utrzymanie tych placówek przy szkołe, ro- 
dzice też. Każdy rozumie dobrze potrzebę i 
znaczenie robót ręcznych. Będę i dalej pro- 
sił o to władze szkolne. 

      

    

Żegnając dzielnego kierownika 
łem z trudem po przez masy zebra 
dumą że szkoła trocka musi rozkwi 
takim przełożonym. 

Nieudana podróż bez pasz 
portu do Łotwy. 

Na pograniczu polsko-łotewskiem w rejo 
nie Turmont zatrzymano niejakiego Ch. Ła- 
ksztejna, który nielegalnie zamierzał prze 
dostać się przez granicę. Jak się okazało był 
to kupiec łomżyński, który nie mając gotów 
ki na paszport zagraniczny zamierzał prze- 
dostać się do Łotwy nielegalnie przy pomocy 
zawodowego przemytnika P. Pućki, który 
pobrawszy od Łaksztejna 50 zł. za przepro 
wadzenie doprowadził kupea do pasa gra- 
nicznego i pozostawił go na łasce losu, sam 
zaś ezemprędzej zbiegł. 

"EESZT ISTAT 1705 TASTE ASS 

Burza nad Wilnem. 
Wezoraj około godziny 10 wieczoreni prze 

«szła nad Wilnem gwałtowna burza. Ulewny 
deszcz szybko załał ulice, w wielu miejscach. 
a szczgólnie w dziurach chodnikowych (któ 

rych nawiasem mówiąc jest nie mało nawet 
w śródmieściu) twerząc duże kałuże. W paru 
miejscach uderzyły pioruny. nie powodując 
jednak żadnych wypadków. 

Tragiczny los uwiedzionej dziewczyny. 
W dniu wczorajszym do szpitała żydow- 

skiego dostarczono ciężko pokałeczoną 25 
detnią mieszkankę miasta Wiina Helenę Kra 

ujałis. 
Przed przedstawicielem władzy policyjnej 

H. Kraujalis złożyła następujące zamełdowa 
"nie: 

Przed 7 laty poznała niejakiego Edwarda 
Kossowskiego, z którym nawiązała bliższe 
«stosunki. Liczyła wówczas 21 wiosnę i dała 
się łatwo uwieść Kossowskiemu, który obie 
«cał z nią się ożenić. Od tego czasu była 
*kochanką Kraujalisa. 

Przed kilku miesiącami powiła dziecko, 
i zaczęła kategorycznie żądać od Kossowskie 
«g0, by nareszcie dotrzymał swej obietniey 
1 wziął z nią ślub 

Żądanie to jednak odniosło wręcz przeci 
"wny skutek, bowiem Kossowski nietylko. 
mie myślał ożenić się, lecz zaczął grozić, 

    

   że 

ja wogóle porzuci. 
Wówczas Kraujalisówna oświadczyła mu, 

że zaskarży go do Sądu, domagając się ali- 
mentów. Kessowski widocznie przestraszył 
się groźby i postanowił pozbyć się dziecka. 
W tym też celu, korzystając z nadarzającej 
się ckazji, kiedy Kraujalisówny nie było w 
domu przedostał się do jej mieszkania i zab 
rawszy stamłąd dziecko porzucił je gdzieś 
przed jakimś przytułkiem. Kiedy Kraujalisó- 
wna dowiedziała się © porwaniu dziecka uda 
ła się do Kossowskiego z żądaniem zwrotu 
dziecka. 

Na tem tle doszło między nimi do kłót- 
ni, podczas której Kossowski z całej siły 
uderzył ją w brzuch. Nieszczęśliwa kobieta 
padła na ziemię. Na krzyki zbiegli się sąsie 
dzi, którzy przewieźli ją do szpitala. 

Sprawa tą zainteresowały się władze śled 
cze. (e). 

Historja jak z nieprawdziwego zdarzenia. 
Zwrócono dług 

Mieszkaniec miasta Wilna p. Wkcht za- 
smieszkały przy ulicy Archaniełskiej otrzymał 
niespodziewanie z Ameryki list polecony z 
załączeniem czeku na 100 dolarów amery- 
%ańskich. List Graz czek wysłany został z 
Nowego Yorku przez niejakiego Fiszkina 0 

Którym Wecht nigdy w życiu nie słyszał. — 
Dopiero po przeczytaniu treści listu dowie- 

«dział się że czek ten ma stanowić poknycie 
długu w wysokości Ż rubli przyczem dług 
ten datuje się z przed ezterdziestu laty. 

Szczegóły tej sprawy przedstawiają się 
następująco: 

Przed 40 laty wyemigrowała z Wilna do 
Ameryki rodzina Fiszkinów. Przed opuszcze 
miem rodzinnego miasta rodzina Fiszkinów 
znalazła się w takich tarapatach pieniężnych 
že Fiszkinowa mimo najlepszej chęci i przy 
„rzeczenia nie mogła zapłacić dwóch rubli na 
uczycielowi swych dzieci staremu Wechto- 
wi. 

Fiszkinowa jednak pamiętała krzywdę 
wyrządzoną staremu nauczycielowi. Przez 
<ałe życie jakoś nie miała czasu zastanowić 

  

  

  

po... 40 latach. 
się nad tą kwestją. Dopiero obeenie po up- 
ływie 40 lat kiedy Fiszkinowa dożywszy sta 
rości znalazła się na łożu śmiertelnem przy 
pomniała sobie starego nauczyciela Wechta, 
któremu nie uregulowała długu i oświadczy 
ła synem, że nie zazna spokoju na tamtym 
świecie, jeżeli nie uregulują starej zaległości 
Prosiła odnaleźć rodzinę starego nauczyciela 
i wynagrodzić ją ża krzywdę wyrządzoną 
przed 40 laty. 

Synowie zadośćuczynili prośbie umierają 
cej matki. Odnaležli adres rodziny Wechta 
i przesłali 100 dołarów z opisem całej histor 

ji. (e). 
ETUELS IS ZWOREK EROS TRZ RSD 

Humor. 
GRZECZNY GOŚĆ. 

W. ogródku restauracyjnym. 

— Proszę, panie starszy, może 
jeszcze coś ciepłego oprócz piwa? 

macie 
‚ (UJki 

KEU4R J EZR WėLaLLE>NGS AK 1 

Powódź w Mandżurji. 

  

Oto wi 
mie szkody 

  

w Mundžurji. 

  

ok ulicy w Charbinie podczas ostatniej powodzi, która wyrządziła olbrzy- 

0 pietyzm należny dla kaplicy grobów 
obrońców Wilna. 

Z pośród cmentarzy wileńskich z 
grobami bohaterów naszych, na któ- 
rych spoczęli oni czasu wielkiej woj- 
ny i obrony grodu naszego przeciwko 
najeźdźcom najbardziej wzruszają- 
cym jest ten, przy samym murze Ros- 
sy położony, gdzie pogrzebanych zo- 
stało tyle młodych istnień ludzkich, 
na tem mianowicie przez wilnian u- 
miłowanem campo santo, którego 

świetną, rzec można, ozdobą jest ar- 
tystycznie skonstruowana kaplica. 

Ta świątynia, zbudowana w styłu 
przejściowym z baroka do neoklasy- 
cyzmu, zawiera w sobie piękne moty- 
wy ołtarza i krzyża, a całość kompo- 
zycji z tablicą pamiątkową wewnątrz, 
nader efektowną, robi głębokie wra- 
żenie na przechodniu. Dodajmy tu 
okolicznościowo, że kaplica ta jest 
otwartą w swym portalu, stąd łatwo 

jest narażoną na pewne nieporządki, 
mogące zajść w jej wnętrzu. Jakoż 
w tych czasach zaobserwowano nie- 
jednokrotnie urządzenie w niem le- 
gowiska przygodnego a niepożądane- 
go tu gościa. Bo. 

Wpakowywało się tu psisko ja“ 
kieś chore i wygłodzone. Nieszczęśli- 
we źwierzę snadź opuszczone przez 
niemiłosiernych gospodarzy, znajdo- 
wało tu schronienie, przecież dla 
czworonogów tak jednak niewłaści- 
we. 

Ów pies nie dawał się stąd wypro- 
sić, a wypędzany wracał pod dach 
tego przygodnego swego schroniska 
i dopiero kawałek chleba ubogiej ko- 
bieciny. żebrzącej u sąsiedniej bra- 
my ementarza, jako przynęta dla wy- 
wabienia jego z kapliczki. miał sku-_ 
tek pomyślny. 

Kwestją jest jednak, czy ten sam 
pies nie powróci jeszcze do ponętne- 

go dla siebie schroniska, lub może 
inny jakiś czworonóg przybłęda urzą 
dzi tam sobie legowisko, 

Aczkolwiek pies jest stworzeniem, 
symbolizującem szlachetną wierność 
dla swego pana—człowieka i oglądać 
go czasem można na obrazach u stóp 
świętych Pańskich skulonego, a na- 
wet na warszawskim cmentarzu Po- 
wązkowskim, do nader miłych nag- 
robków należy, powszechnie znany 
nagrobek Adolfa Dygasińskiego dłó- 
ta „nieodżałowanego prof. Czesława 
Makowskiego, w którym u samego 
cokółu kolumny, uwieńczonej u szczy 
tu biusłem autora „Asa* umieścił 

  

  

autor pomnika przykucniętego psa, 
ale stanowczo dla żywego, bądź co 

bądź, zwierzęcia, mogącego zariie- 
czyszczać miejsce poświęcone, nie 
powinno tam być schronienia, 

Oczyw , całkiem otwarte wej- 
ście do kaplicy rzeczonej podnosi e- 
fekt pięknego wnętrza, jednak 
w danym wypadku może, a nawet 
powinno być przysłonięte niewysoką, 
ażurową kratą żelazną, Zasłona taka, 
przez którą nie mógłby się dostać ja- 
kiś gość niepożądany, oczywiście po- 
winna posiadać dość szerokie kratki 
i nie może być byle jak w rysunku 
skomponowana. 

Wobec pobliskiego święta Zadu- 
szek, a liczniejszego zwiedzania gro- 
bów zmarłych, upohządkowana wczas 
w powyższy sposób kapliczka nie bę- 
dzie już chyba gorszyć nikogo, 
zwłaszcza tych, którzy coś niecoś sły 
szeli o przygodnej profanacji tak dro 
giego dła wszystkich wilnian miej- 

sca, Diaulos. 

  

  

  

Z Komitetu, uczczenia pamięci 
pilotów Żwirki i Wigury. 

Wybrani na ogólnem zebraniu 
przedstawiciele wszystkich warstw 
społeczeństwa wileńskiego w dniu 13 
b. m. jako Komitet Wykonawczy 
Uczczenia Ś. p. pilotów Fr. Żwirki 

i inż. Stanisława Wigury apelują za 
naszem pośrednictwem do ogółu i 
wszystkich tych instytucyj i organi- 
zacyj, które podjęły inicjatywę ucz- 
czenia pamięci tragicznie poległych 
zwycizców tegorocznego Challengć'u 
by wszelkie swe projekty zgłaszały 
do Komitetu celem skoordynowania 
w tym kierunku wysiłków Wilna i 
z. wileńskiej. Komitet Wileński sta- 

„nych na cele uczczenia 

nął na stańowsku, iż nie należy roz- 
drabniać akcji, której w zasadzie przy 
Świeca jeden i ten sam cel, zwłaszcza, 
iż wysiłek Wilna, jako rodzinnego 
miasta Żwirki winien uzewnętrznić 
się jak najwspanialej i najokazałej. 

Jednocześnie Komitet prosi o kie- 
rowanie wszelkich datków  pienięż- 

bohaterów 
przestworzy na rachunek Komitetu do 
oddziału Państwowego Banku Rolne- 
go w Wilnie (ul. W. Pohulanka 24), 
którego dyrektor p. Ludwik Macule- 
wicz objął z wyboru funkcje skarbni- 
ka Komitetu. 

Doniosłe uchwały Komitetu. 
Na osłatniem swem posiedzeniu, 

odbytem w dniu 26 b. m. pod prze- 
wodnictwem prezydenta m. Wilna dr. 
Maleszewskiego Komitet Wykonaw- 
czy uczczenia Ś, p. pilotów por. Fr. 
Żwirki i inż. Stł Wigury uchwalił jed- 
nomyślnie następujące wnioski: 

Red. Bol. W. Święcickiego: 1) 
wszcząć zabiegi o nadanie nazwy jed- 
nej z ulic Wilna imienia Źwirki i 
Wigury; 2) nadania nazwy imienia 
Żwirki i Wigury lotnisku na Poru- 
banku. 

2) Pułk. pilota W, Iwaszkiewicza 
z Lidy w sprawie wzniesienia latarni 
— pomnika w okolicy Porubanka, 
któraby oświetlała w nocy lotnisko 
i stale przypominała wszystkim wie- 
kopomną zasługę dla lotnictwa na- 
rodowego pilotów Żwirki i Wigury. 

3) Dyrektora Witolda Hulewicza 
w sprawie ufundowania archiwum 

pamiątek po poległych lotnikach i 
wszczęcia starań by w archiwum tem 
przechowane również były szczątki 
zwycięskiej awionetki RWD 6 oraz 
komplety wycinków z gazet i cała 
literatura omawiająca czyny, zasługi 
i tragiczną śmierć Żwirki i Wigury. 

4) Dyrekt. Adolfa Hirschberga w 
sprawie utworzenia stałego funduszu 

wileńskiego, od którego odsetki ża- 
pewniłyby egzystencję synkowi Ś. p. 
por. Żwirki 2-letniemu obecnie He- 
niusiowi Żwirce. 

Ponadto Komitet z uznaniem przy- 
jął do wiadomości inicjatywę Kura- 
torjum Szkolnego zbierania wśród 
dziatwy szkolnej środków na awjo- 
netkę, która weźmie udział w przy- 
szłym Challenge'u w roku 1984. 

Co do pierwszego wniosku pre- 
zydent Maleszewski oświadczył, iż 
został on już pozytywnie załatwiony 
przez Magistrat m. Wilna, który zde- 
cydował nazwać imieniem Żwirki i 
Wigury ul, Raduńską i trakt wiodący 
do lotniska na Porubanku. Wniosek 
ten niewątpliwie uzyska jednomyśl- 
ną aprobatę Rady Miejskiej. Reali- 
zację wszystkich następnych wnios- 
ków Komitet uznał za swe nabliższe 
bieżące sprawy. 

Nadmienić należy, iż Komitet po- 
zostaje w najściślejszym kontakcie z 
miejscowemi oddziałami L. O. P. P. 
i Aeroklubu. W celu rozszerzenia 
swego zakresu działania na całą Wi- 
leńszczyznę na omawianem zebraniu 
Komitet dokooptował w charakterze 
swych członków prezesów oddziałów 
LOPP. 

UWAGA! 
  

NowoŚćĆ! 
  

TRIUNF I ŚMIERĆ NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 
pióra red. BOLESŁAWA WITĄ ŚWIĘCICKIEGO 

REWELACYJNY ILUSTROWANY REPORTAŻ Z POBYTU BOHATERSKICH LOTNIKÓW 

S. p. por. F. ŻWIRKI i ś. p. inż. S, WIGURY 
W WILNIE 

Cena 1 złŁ — 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 

  

RADJO 
ŚRODA, dnia 28 września 1932 roku. 

    
     
   

  

   

     

  

    

  

11,58: Sygnał czasu, 15,10: Program dzi 
ny. 15,15: V łe piosenki (płyt 15 
Kom. meteor. 15,40: Aud, dla dzie 16 
Muzyka francuska (płyty). : 8 

17,00: Koncert sy 
: „Król Stef 

   

    

Muzyka taneczna. :18, 

meczu lekkoatletycznego Poł 
- Austrja z udziałem polskim olimpij. 

czyków 

dnia 29 września 1932 r. 

czasu. 15.10: Program dz. 
zunowa (płyty). 15 

Mu a popułarna (płyt; 
pogad. 17.00: Kon- 

Flota Handlowa — od- 
19.10: Prog- 

: pocztowa 
dziennik radjowy. 
Koncert. W przer 

      Kom. met. 15.4 
16.40: Wśród książ 
cert. 18.00: Polsh 

   
   

     
     

    

ram na 
V 15. 1 

Rozina 

  

   
    

kwadr. = chowisko „Przv 
telefonie“. 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzy- 
ka taneczn Wiadomx sportowe. 

   29,50: Muzyk 

ROWINKI RADJOWE. 
GODZINA SYMFONICZNA. 

e muzyki symfonicznej w dzisiej- 
mie radjowym (godz. 17 — 18) 

vy ieło wysokiej miary — Symfonja 
Fantastyczna Hektora Berlicza, nagrana na 

ch gramofonowych przez jedną z naj- 
lepszych orkiestr « znych. Słuchaczy 
przygotowuje do należytego zrozumienia tej 
kompozycji w słowie wstępnem prof. Michał 
Józefowicz. 

Q STEFANIE BATORYM. 

Bezpośrednio po tym koncercie p. Karol 
źmiński i radjosłuchaczom spi- 

ana Batorego, które- 
na zawsze pozostanie związa- 

Prelekcja ta będzie 
awy o godz. 18. 

   
      

      

     

  

     żową posłać 
go działaln 

na z dziejami Wilna 
transmitowana z War: 

  

  

  

POD PŁASZCZYKIEM KLEPTOMANJI. 

P. Elžbieta Minkiewiczówna w  dzisi=j 
szym feljetonie swoim który wygłosi w stu 
djo wileńskiem o godz. 19.30 poruszy tajera- 
niczą sprawę kłeptomanji. Jest to jak wiado 
mo choroba, której objawem jest przywłasz- 
czenie sobie cudzej własności. Dowiemy 

  

   

    

      

więc gdzie kończy się kleptomanja a zaczy 
na się zwykłe ..złodziejstwo, i kto z podłe 
gających tej chorobie kwalifikuje się do szpi 
lala, a kto do więzienia. ы 

W WILNIE. 

INAUGURACJA SEZONU W TEATRACH 
MIEJSKICH ZASP. W: WILNIE. 

— Teatr na Pohulance, na uroczyste ot- 
warcie sezonu dramatycznego dnia 1 paź- 
dziernika o godz. 8 wiecz. da przepiękną 
sztukę najznakomitszego, współczesnego dra 
maturga polskiego, laureata nagrody literac 
kiej K. H. Roztworowskiego „Przeprowadz- 

Są to dzieje Franka i Zośki, nieszczę- 
śliwych dzieci tragicznej matki z „Niespo- 
dzianki*, wystawionej na scenach wtleń- 
skich w ub. sezonie. Duchowe przejścia 
Franka, życiowe koleje obojga, zmaganie 
się ze złem życia i dążenia do „przeprowadz 
ki* w piękno i dobro — oto treść tej wspa- 
niałej, pełnej dramatycznego napięcia sztu- 
ki, która w całym świecie literackim zyska- 
ła najwyższe uznanie i šwiecila niebywaic 
sukcesy na wszystkich scenach polskich. Ob 
sadę sztuki stanowią przeważnie nowe siły 
naszego dramatu, reżyseruje Jan Bonecki, a 
nad pomysłową oprawą dekoracyjną pracu 
je Whesław Makojnik. 

— Teatr Lutnia. Już w piątek dnia 30 
września otworzy swoje podwoje komedja 
muzyczna, która odtąd stale będzie się mieś. 
cić w Teatrze Lutnia. Na inauguracyjne 

      

5 

przedstawienie Zespół Teatru Lutni przygo- 
towuje nadzw j melodyjną, pełną humo- 
ru operetkę „ torja i jej huzar* w któ- 
rej nielada sensacją będzie odtwórczyni roli 
tytułowej. Narazie jednak nazwisko jej po- 
zostanie w tajemn Pozatem w operelce 
tej pozna publiezn cały szereg wybitnych 
świeżo pozyskanych sił z ulubieńcem Lwowa 
i Warszawy Michałem Tatrzańskim na cze 

w którego r ch spoczywa zarazem 
Wspaniałe dekoracje, piękne balety, 
ietlne i sama operetka spotkają się 

i rącym entuzjazmem publ:cz 

   

   

  

     

           

   
   

  

ności wileńsl 

Teatry Miejskie na prowincji 

Aby wynagrodzić publiczności 
prowincjonalnej Wileńszczyzny brak 
stałego teatru, Dyrekcja Teatrów 

w Wilnie postanowiła stwo- 
ry ały Objazdowy Teatr. Tak więc 
stery pozbawione czasu i środków na 
odwiedzanie teatru wileńskiego, będą 
mogły w swoich miastach poznawać 
arcydzieła współczesnej literatury dra 
matycznej i komedjowej. 

Od kilku tygodni zespół teatral- 
ny przystąpił do pracy odpowiednio w 
tym celu organizowanej i już dnia 1 
października wyjeżdżają nasi artyści 
na pierwsze artystyczne turnće z prze 
miłą, pełną słońca i czaru komedją 
Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra”. 
Reżyser sztuki Jan Bonecki dokłada 
wszelkich starań aby przedstawienie 
to wypadło pierwszorzędnie, a wybi- 
tni artyści naszego dramatu z p. M. 
Szpakiewiczową na czele, zapaleni do 
pięknej myśli niesienia perły słowa 
polskiego w najdalsze nawet zakątki 
kraju, przygotowują kreacje, które 
długo pozostaną w pamięci wdzięcz- 
nej prowincji. 

Projekt stworzenia Stałego Teat- 
ru Objazdowego spotka się niewątpli- 
wie z uznaniem tak zainteresowanej 
prowincji, jak i też całego społeczeń- 
stwa Wileńszczyzny, tem bardziej że 
w obecnej dobie kryzysu i ciężkich 
warunków materjalnych, trudno jest 
najbogatszym nawet imprezom dać w 
małych miastach przedstawienia, w 

tej samej formie artystycznej, co w 
miastach posiadających stałe teatry, 
— natomiast Stały Teatr Objazdowy 
Teatrów Miejskich ZASP w Wilnie 
zapewni taki sam poziom artystyczny 
jaki posiadają stałe sceny miejskie. 

A więc prowincja zgóry może się 
cieszyć na prawdziwie artystyczną 
rozrywkę i na rozkoszne spędzenie 
wieczoru w atmosferze sztuki, w ca- 
łem tego słowa znaczeniu, 

Kalendarzyk objazdu wygląda 
następująco: u 

1. X. Nowoświęciany, 2. X. Świę- 
ciany, 3. X. Druja, 4. X. Brasław, 5.X. 
Dukszty, 6. X. Postawy, 7. X. Głębo- 
kie, 8. X. Królewszczyzna, 9. X. Stara 
Wilejka, 10. X. Molodeczno, 11, X. 
Lida, 12. X. Nowogródek, 13. X. i 
14. X. Brnowicze, 15, X. Stolpce, 
16, X, Nieśwież, 17, X. Łuniniee, 18. X 

Pińsk, 19. X. Słonim, 20. X, Wołko- 
wysk, & 

   

  

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
drukarni 

    

wyszedł z „Lux“ i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 
SUD RRAPORKZADEA 
  

RRT RIRLTRRREIEKO STT 

Już nawet niepiśmienni fałszują weksle. 
Awdziej Wincenty, zamieszkały w folwar 

ku Nowopole, gminy wiszniewskiej, pow. wi- 
lejskiego syn Józefa, prawosławny, posia- 
dacz 45 lat, 6 dzieci i 7 hektarów jest nie 
piśmienny jak ...zepsuty Waterman. 

Dla czynności niezbędnie związanych z 
życiem w państwie polskiem i gminie wisz- 
niewskiej nauczyciel wiejski nauczył go kłaść 
kulfonami podpis. 

Czy mógł przypuszczać do czego zużyt- 
kuje Awdziej tę umiejętność. 

Dnia 27 bm. stanął przed sądem apeła 
cyjnym w Wślnie Awdziej Winceny prosząc 
o uchylenie wyroku sądu okręgowego, ska- 
zującego go na więzienie tza sfałszowanie 
weksla, czyli za czyn przewidziany przez 
ar. 613 k. k. 

Sąd Apelacyjny poszedł po linji obrony i 

Miły złego 
Wiładysław Markiewicz sekwestrator Ma- 

gistratu m. Dzisny i rachmistrz miejscowej 
Kasy Stefczyka łączył w swojej osobie od- 
powiedzialne urzędy. 

Oprócz tego Markiewicz miał godność о- 
sobistą t. zw. dobrą markę, 

Czasy się psuły. Głód na gotówkę wzras 
tał, uczciwość ludzka zaczęła podchodzić 
serwatką, pryskały jak bąble najlepsze fir- 
my, cóż więc dziwnego że Markiewicz sfał 
szował dnia pewnego dwa weksle. 

Z robił to w sposób bardzo delikatny: na 
wekslach na 1000 i 200 zł. położył podpisy 
Wł. Markowskiego. Nikt nie zwrócił uwagi 
na małą omyłkę, a potem: wienzycielu miej 
pretensję do wiatru! 

Nie udało się jednak uniknąć czujnego 
oka władz i karzącej ręki sprawiedliwości. 
Rzecz się wykryła. Kiedy nadszedł term 
płatności, marka Markiewicza stała się za- 
pełnie... markowska. 

   

   

zważywszy również nieżyt oczu, chorobę od 
kilku lat dręczącą Awdzieja, stanął na stane 
nowisku, że Awdziej świadomie fałszować 
nie mógł. 

Zwałszcza, że ma dobrą opinję w Zrze 
szeniu Osadników i sądownie dotąd jesz 
cze nie był karany. 

Uniewinnniony Awdziej dławi jednak w 
sobie gniew do instytucji prawnych. Nie 
poraz pierwszy pada ofiarą nieporozumienia. 

WI zeszłym roku jako świadek w sprawie 
wdowy Cecerko, został pociągnięty do odpo 
wiedzialności pod zarzutem występowani+ 
w sądzie w stanie nietrzeźwym. : 

Trzeba było dopiero ekspertyzy lekarskiej 
by stwierdzić, że to co wzięto za objaw opil 
stwa (przekrwione oczy i krok niepewny) 
było poprostu — chorobą wzroku. Ost. 

początek. 
Zrobił się huk w Dziśnie. Zaczęto spraw 

dzać księgi w których pracował i łatwo wy 
szło na jaw, że jako sekwesrator Magistratu 
naprzywłaszczał sobie od r. 1927 1.353 zł. 
a jako rachmistrz Kasy Stefczyka zdefrau- 
dował 1200 zł. 

Wkzystko to podsumował prokurator # 
powiedział tak: że Sarotti i Kosma to jedno 
— nie w tem złego że Żagary i Piony te 
jedno — bardzo pięknie ale żeby Markie- 
wicz miał zostać Markowskim — to krymi- 
nał! Co wolno królewiczom nie wolno Mar- 
kiewiczom! Władysławie! Wj sądzie okrę- 
goym z artykułu 578 i 440 i 
jeszcze 448 wlepią ci 4 lata więzienia. Sąd 
Apelacyjny w Wiilnie dnia 27 b. m. w drodze 
specjalnej łaski zmniejszy twą katorgę na 
3 okrągłe wiosny. 

Miły złego początek, lecz koniec żałosny. 
Ost. 

Nie wywołuj wilka! 
Ojcem występku jest próżniactwo. Bar- 

dzo to niedobrze, gdy młody 21-letni czło- 
wiek Polak—kawaler i w dodatku katolik 
niczem się nie zajmuje. Dnie stają się puste 
i bezprzedmiotowe, prowadzą do melancholii 
albo do występku. Na tą drugą niebezpiecz- 
niejszą dla społeczeństwa drogę wkroczył 
bezrobotny pracownik fryzjerski Alfons Or- 
łowski, a poprowadził za sobą o 4 lata młod 
szego Henryka Adulczyka, 17-letniego kata- 
tolika i malarza. Poprowadził go aż na ła. 
wę oskarżonych. 

Orłowski przywłaszczył sobie dwukrotnie 
przybory fryzjerskie na 1000 zł. Włykryto, 
że aparat do czesania dał przechować Adul- 
czykowi. 

Na rozprawie zapytani czy do winy się 
przyznają, oświadczyli: 

Orłowski, że popełnił istotnie kradzież, 
ale nie wiedział co to więzienie i jak sąd 
karze za taką sprawę. 

Adulczyk do tego, że wiedział iż przecho 
wywany przedmiot pochodzi z kradzieży nie 
przyznał się. 

Zeznania świadków, poszlaki i dowody 
były dostatecznie obciążające, by obu uznać 
za winnych. 

Wi sądzie okręgowym dostali: starszy 1 
i pół roku, młodszy 1 rok domu popraw- 
czego. 

Apelując postawili swego obrońcę w trn- 
dnej sytuacji: wyrok był najłagodniejszy, 
jaki można było otrzymać. Ot, gdyby dostali 
4 lata — byłoby pole do popisu. A tu niema 
nawet z czego wytargować. 

Stało się jak przewidywał adwokat pesy- 
mista. 

Dnia 27 b. m. sąd apelacyjny w Wilnie 
postanowił wyrok sądu okręgowego w kwe 
stji dotyczącej wymiaru kary zatwierdzić, 
ale w myśl nowego kodeksu, © zgrozo zamie 
nił dom poprawy na zwykłe ordynarne wię 
zienie, a na dobitkę moralną dodał jeszcze 
3 lata pozbawienia praw i koszta. 

Pocoś składał apelację? Szkoda forsy, 
szkoda czasu. Apelując niepotrzebnie wywo- 
łujesz wilka z lasu. zi WEZ
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  Dziś: Wacława. 

Jutro: Michała Arch. 

28 | Wachod słcńca —g. 5 m.15 | Wrzesień | z.-hóa aa    
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 27/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia  - 19° С. 
ы najwyższa —- 24 C. 

> najnižsza |4- 127 C 

Opad: — 
Wiatr: połudn. 
Tencencja: lekki spadek 
Uwagi: pogodnie, wiecz. dalekie błyskawice. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzsiejszym 28 września. Dość pogodnie. Ran 
kiem miejscami lekkie mgły. Dość ciepło. 
Słabe wiatry południowe. 

MIEJSKA. 

— Magistrat dąży do skonwertowania po- 
życzek. W dniu wczorajszym przybył do Wil 
na delegat Banku Gospodarstwa Krajowego 
p. Mackiewicz. Przyjazd jego jest w związku 
z polityką finansową Magistratu, który dąży 
do skonwertowania pożyczek, ciążących na 
naszym samorządzie. W związku z tem w 
Magistracie odbyła się specjalna narada z u- 
działem przybyłego delegata. 

-— Wiładze wejewódzkie zatwierdziły no- 
wy preliminarz budżetowy miasta. Porządek 
dzienny wypełniła sprawa zatwierdzenia bud 
żetu miasta na rok 1932-33, W wyniku długo 
trwałych obrad budżet został zatwierdzony. 
Wiłładze wojewódzkie wniosły jednak cały sze 
reg zastrzeżeń i poprawek, które będą przed- 
miotem obrad jednego z najbliżs. i 
dzeń plenum Rady Miejskiej. 

  

     

Z KOLEI. 

— Zarząd Komitetu Kolejowego LOPP. 
Gros pracy Zarządu Kolejowego Komiteta 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
skierowany jest w kierunku opracowania pre 
liminarza budżetowego na rok następny 1933. 
Pomimo ciężkiego stanu materjalnego kole- 
jarzy wileńskich dążeniem Zarządu Komitetu 
jest utrzymać budżet organizacji na dotych- 
czasowym poziomie, aby w ten sposób. nie 
poderwać ciągłości prac nad rozwojem na- 
szego lotnictwa, 

Obok budżetu waźnym zagadnieniem nie 
wątpliwie jest sprawa szkolenia personelu ko 
lejowego. W tym celu Komitet ma wejść w 
scisłą współpracę z lekarzami kolejowymi, 
którzy mogą w tej dziedzinie oddać bardzo 
poważne usługi. 

Tragiczna katastrofa lotników polskich śp. 
por. Żwirki i inż. Wigury odezwała się głoś- 
nym echem żalu pośród sfer kolejowych. Za- 
rząd Komitetu, chcąc chociaż w minimalnej 
mierze uczcić pamięć zmarłych postanowił 
wyasygnować 50 złotych i przeznaczyć na re- 
mont bazyliki wileńskiej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zebranie Wydziału Społeczno- Wycho- 

wawczego Powszechnej Spółdzielni Spożyw- 
ców w Wlilnie. W dniu 26 września rb. od- 
było się drugie zkolei zebranie Wydziału 
Społeczno - Wychowawczego Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców w Wiilnie na którym 

omówiono szczegółowo program „Miesiąca 

jednania członków" Spółdzielni. 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w 

Wilnie rozwija się bardzo szybko i w obec. 
nej chwili posiada już 6 dobrze prosperują- 
cych sklepów zaopatrujących ludność róż- 
nych dzielnic Wilna w dobre i zdrowe to- 
wary. aZ mało to jednak na Wilno, nawet, 

choćby się wzięło pod uwagę sklepy spół- 
dzielni spożywców kolejarzy i sklep spół- 
dzielni spożywców „Spółdzielca*. 

Dlatego też „Miesiąc jednania członków 

musi powiększyć szeregi spółdzielcze kil- 

kakroć. 
— Odpowiednio obmyślany program i 

zorganizowana w tym celu grupa mężów za: 
ufania spółdzielni, która bezpośrednio о- 
trze do różnych środowisk wileńskiego spe- 
łeczeństwa pozwała rokować najlepsze re 
zultaty. ‚ › 

‚ -— Tow. Pomocy i Opieki nad b. Ргаео- 
wnikami Polskiej Tajnej Oświaty Przedwo- 
jennej, mające na celu przyjście z pomocą 

pozbawionym środków, dawnym nauczyciel- 

kom, wznowiło swe prace po przerwie waka 

cyjnej. 
Sekretarjat jest czynny о@ 4—5 po po 

łudniu Montwiłłowska 11, u p. St. Jarockie- 

go. 
— Nowe władze Związku Peowiaków. Na 

posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Związku 

Peowiaków w Wilnie w dniu 26 bm. zostało 
wyłonione nowe prezydjum w składzie: pre- 
zes ppłk. dr. Dobaczewski Eugenjusz, wice- 
prezes Norbert Trzaska-Pokrzewiński, sekre- 
tarz Henryk Zabielski, skarbnik dr. Stefan 
Burhardt oraz członkowie Jadwiga Łukiewi- 
czowa i Ireneusz Faliszewski. Na temże posie 

dzeniu omówiony został nowy płan pracy or- 
ganizacji oraz przygotowana do ogólnopol- 
skiego zjazdu Peowiaków, który odbędzie się 
w listopadzie r. b. w Warszawie. 

KSS 

WIRGIL MARKHAM. 

  

NIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Związku Legjonistów Polsk. 
w Wfłlnie, powiadamia, że dnia 29 bm. o g. 

16 m. 30 odbędzie się Włlne Zebranie b. 
Legjonistów Polskich w lokalu Federacji 
PZOO. Wiilno, ul. Żeligowskiego 4. Przybyc: 
wszystkich członków Związku jest b. poża- 

SPORT 
Ze świata. 

TENISIŚCI POLSCY JADĄ DO MERANU. 

WARSZAWIA, (PAT). — W pierwszych 
dniach października wyjeżdżają do Meranu 

na międzynarcdowy turniej tenisowy Jędrze 

jowska i Hebda. Zaproszenie z Meranu na 

deszło na ręce Jędrzejowskiej i Tłoczyńskie 

go. Tłoczyński jednak nie może jechać, wo- 
bee czego zastąpi go Hebda. 

   

  

   

KUSOCIŃSKI 

CHCE POBIĆ REKORD ŚWIATOWY NA 2 

MILE ANGIELSKIE. 

WIEDEŃ, (PAT). — Środowe między- 

państwowe spotkanie lekkoatletyczne Polska 

— Austrja rozpocznie się w Wiedniu 0 godz. 

14,30. Głównym punktem programu jest zgło 

szona przez Kusocińskiego próba pobicia re 

kordu światowego w biegu na 2 miłe angiel 

skie. Wi dniu wczorajszym konsul R. P. w 

Wiedniu p. Dunajewski wydał przyjęcie dla 

polskich sportowców. Wieczorem Polacy 

bawili w operze wiedeńskiej, na zaproszenie 

miejseowego klubu lekkoatletycznego. 

ZAKOŃCZENIE TENISOWYCH 

MISTRZOSTW! ŚWIATA. 

BERLIN, (PAT). — Zakończyły się tu te 

nisowe mistrzostwa świata, w których brało 

udział 60 graczy — zawodowców. Pierwsze 

miejsce zupełnie niespodziewanie zajął Fran 

euz Plaa przed słynnym Tildenem, Niemcem 

Nuessleinem i Anglikiem Burke. 

Z Polski. 
ZAWIODY SPORTOWE KOLEJARZY. 

Drużyna Ogniska, biorąca udział w „Świę 

cie Kolejarza Pol: jego” w Warszawie, 0d- 

niosła szereg sukcesów. 

A więc skok wdał wygrał Szczerbicki 657 

ctm. Sidorowicz zwyciężył na 800 mtr w 

czasie 2-m. 7,9 s. i 3000 mtr. 9 m. 24, 78. 

Sztafetę 4 x 100 wygrało Wilno 47,6 sek. Ko- 

szykówka również przyniosła nam zwycięst- 

wo przed Warszawą i Poznaniem. wpj. 

Zz Wilna. 
TURNIEJ TENISOWY. 

Dziś nastąpi zamknięcie turnieju teniso- 

wego na kortach A. Z. 

Dotychczasowe wyni 
Grabowiecki—iKorneluk 

Patyra 6:3, ń 

6:2; Piotrow 
ra pojedy 

Dowborowa 6:3, 2. ю 

Gra mieszana: Florczakowa, Grabowiec- 

ki — Reisowa, Kawes 6:3, 6:2; Olechno wi- 

czowa, Karolczyk—Piekarska Kopeć 6:2, 6:4 

BOKSERZY POGONI. 

Po rozwiązaniu Wil. Kl, Boks. sekcja bo- 

kserska Pogoni jednoczy w sobie najlep- 

szych pięściarzy Wilna. Śmiało rzec można 

że w Pogoni znajduje się reprezentacja Wil 

na — oczywiście z wyjątkiem Pilnika. 

Wśród bokserów Pogoni odnajdujemy na 

zwiska: Bagińskiego, Waltera, Znamierow 

skiego, Krzeczkowskiego, Matiukowa, Ostat 

nio przybył błyskotliwy technik Mironow 

ski. Przedstawiciel wagi ciężkiej — Копага 

również trenuje. Zwraca uwagę „Norwicz* 

— waga 82 klg wzrost 183 etm. Fizyczna 

strona tego zawodnika jest bardzo dobra, 

brak mu natomiast jeszcze elastyczności ru- 

chów. Pozatem w Pogoni. spotykamy wielu 

nowych adeptów pięšciarstwa. ||| 

Gimnastykę prowadzi p. Nowicki, zapra- 

wę zaś techniczną p. Wojtkiewicz. © ' 

Sekcja Pogoni przewiduje zorganizowanie 

wewnętrznych zawodów w dniu 2 paździec- 

nika w sali Ośrodka W. .F. 

KINA I FILMY 

„LILJANKA CHCE SIĘ ROZWIEŚĆ* 

(Casino). 

Jeden z tych bibelocików operetkowo- 

filmowych wycyzelowanych w każdym dro 

biazgu wesoły, filuterny rozkosznie pusty, 

ale nie głupi, z odrobinką satyry, wystylizo- 

wany bez reszty i przezabawny, pełen prze- 

pysznych kawałów etc. Jest to nielada maj. 

sterstwo sprokurować coś w tym rodzaju. 

w tak wysokim gatunku, nie mniejsze, niż 

jeśli chodzi o t. zw. „sztukę pow. a“. Rož- 

nica połega tylko na odmiennoś rodzaju. 

a nie skali, która tu i tam może być wyso 

ka i niesłuszne zwykle bywają jakieś poni- 

żania pierwszego na rzecz drugiego. Wy- 

czyniać takie ekstr: ancje dociągać do ma 

ximum groteskow pomysłu, a nie prze 

ciągnąć ani odrobinę — na to trzeba sporo 

dowcipu i — kultury. 
„Liljanka chce się rozwieść”, oczywiście 

  

  

  

  

   są następując 
6:2; Dowbor- 

  

  
    

          

  

  ), 6:2, 6:4. 

ń: Olechnowiczowa— 
   

  

  

    

       

        

  

    
  

°° ЭЗАВЕ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

      

— Widzj pan, że jestem inną ko 

bietą, Czy pan rozumie? Ta malowa 

na lalka to właśnie tamta, o której 

panu wczoraj mówiłem. Czy mam do 

bry akcent? Tak długo go używałam, 

że brzmi teraz. zupełnie naturalnie. 

Mózg mój wykonywał gorączkową 

pracę zestawiania wszystkich poczy 

nionych spostrzeżeń. W: jednej chwi 

li uznałem za fakt. że kobieta, która 

zwiedziła więzienie we  Franklinie, 

przyjaciółka Masonowej, oraz Pat by 

ły jedną i tą samą osobą. Wyzwałem 

siebie od głupców, że nie zauważy 

łem podobieństwa odrazu. Hrabina de 
Sieffert — tylko gdzie był jej... 

Nagle Filadelfja potrząsnęła gło 

wą i krzywiąc się jak rozgniewane 

dziecko, zacisnęła piąstki. 

— Teraz pan rozumie wszystko? 

Rozumie pan, że to nie Filadelfja Bo 

ston zawifała do chaty kapiłana w 

noc jego śmierci? Z Filadelfji Boston 

  

® keli 

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

nie został nawet cień. 
— Gzy to ma znaczyć, że pani przy 

jechała do niego w tej toalecie? 
Zaśmiała się smutnym śmiechem. 

— Och, niemądry człowieku, nie 

o ubiór chodzi. Naturalnie, że nie w 

tej toalecie. Nie o ubiór chodzi, lecz 

© duszę, Filadelfja Boston przestała 

istnieć i już nie wróci. Kiedyś 
czy pan to rozumie? 

— Owszem, hrabino, ale przecież 

niema... 
— (Chce pan powiedzieć, że i hra 

bina de Sieffert nie istnieje? 
— Wiem, hra... Nie będę już pani 

tak nazywał. 
aturalnie. Teraz nazywam 

się Patrycja Boston. Zmieniłam imię, 
żeby mi nie utrudniało życia. 

— Czy po powrocie z Anglji? — 

zapytałem, 
Popatrzyła na mnie i odpowiedzia 

ła z namysłem: 

   

    

Liljan Harvey urocza, czarująca jak zaw- 
sze. Partneruje jej miły Henry Garat, kibi. 
cuje świetna trójka z Lucien Baroux na 
czele, który jako stereotypowy stary książę 
z operetki, jest nadzwyczajny! Co typ, mi- 
mika, każdy gest. każdy najdrobniejszy gry 
mas K «ja nad kreacje. Doskonała jest i 
reszta, mianowicie para wójostwa, oraz dwaj 

  

  

  

  

młodzieńcy, ptaki niebieskie i hotelowe. Chó 
ry, girlsy, etc — efektownie ubrane i b. po- 
mysłowo wyreżyserowane. 

Strona choreograficzna — pierwszorzęd- 
na, dźwiękowa miła, melodje, 

techniczne wzorowa. 
Nad program Pat taki stary że aż wstyd 

go dawać w porządnem kinie, dobry Fox i 
niezła groteska Fleischera, (sk). 

Ofiarność szkół na fundusz 
im. por. Fr. Żwirki. 

Dowiadujemy się że apel Kuratorjum Wi- 
leńskiego w sprawie zorganizowania zbiórki 
w szkołach na rzecz stworzenia funduszu im. 
por. Żwirki nie przeszedł bez echa. W ciągu 
zaledwie kilku dni naterenie szkół powszech 
nych zebrane około 700 zi 
datki dziatwy szkolnej i nauczy 

Kto wygrał? 
W/ARSZAWA, (PAT). — Wygrane Lołetj: 

Państwowej w dniu 27 wrześni: 
25 tysięcy zł. — 88,144, 15 tysięcy zł. — 

106,785, 10 tysięcy zł — 42,738, po 3 tysiące 

— 9,585, 37,023, 114,318, 120,881. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK MOTOCYKLOWY. 

Urzędnik Banku Rolnego poważnie ranny. 

W: dniu wezorajszym © godzinie 6 wie 

czorem przy ulicy Legjonowej wydarzyła sie 

katastrofa motocyklowa. Ulicą tą zdążał ze 

znaczną szybkością motocykl prywatny, na 

którym oprócz motocyklisty siedział również 

na tylnem siodełku urzędnik Banku Rolnego 

w Wilnie p. Zawisza zamieszkały przy ulicy 

Zakretowej Nr. 7. 
W) pewnej ehwili, kiedy motocykl w pmi- 

jał furę naskutek nagłego szarpnięcia w stro 

nę p. Zawisza stracił równowagę i wyleciał 

z motocykla padające głową na kamienie bru 

ku. 

P. Zawisza doznał poważnych uszkodzeń 

ciała. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze 

wiozło go w stanie poważnym do szpitala 

św Jakóba. (e). 

przyjemne 

  

   

  

   

  

DAMY Z PÓŁŚWIATKA I SKRADZIONY 
ZEGAREK. 

P. A. z ulicy Miekiewicza jest dyrekto- 

rem poważnego przedsiębiorstwa handlowe- 

je. 
° W dniu wczorajszym, gdy wracał ulicą 

Wileńską, zaczepiony został przy zbiegu uli- 

ey Wileńskiej i zaułku Dobroczynnego przez 

dwie „damy*, które od zapytania „która go 

dzina* nawiązały nieco dłuższą rozmowę. A 

że p. dyrektor nie jest antyfeminista, więe 

z chęcią dotrzymał towarzystwa niewiastom. 

Wkrótce jednak przekonał się, że ma do czy 

nienia z niezbyt „porządnemi* paniami, wo- 

bec czego uchylił kapelusza i odszedł, 

Po pewnym czasie spostrzegł jednak, że 

z kieszeni zginął mu zegarek wartości kilku 

set złotych. Kto ukradł zegarek — jasne, — 

więe poszedł do policji i tam złożył odnoś- 
ne zameldowanie. 

Policja wszczęła dochodzenie. W rekor 

dowym czasie, bo załedwie w ciągu kilku g0 

dzin zatrzymano obie niewiasty i osadzono 

je w areszcie. 
Wi torebce jednej z aresztowanych znale 

ziono dyskretnie zawinięty w chusteczkę do 

nosa skradziony zegarek. (e). 

  

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W. dniu 26 bm. Szymańska Janina lat 29 

(Rysia 25) w celu pozbawienia się życia 

przyjęła dotąd nieznanej trucizny. Lekarz 

pogotowia po udzieleniu pomocy odwiózł 

Szymańską do itala Sawicz w stanie nie- 

zagrażającym żyjcu. Przyczyna — brak środ 

ków do życia. 

  

    

  

B | 

Wi dniu 24 bm. Madinówna Zofja z za- 

wodu służąca (Św. Michalska 10) w celu po- 

zbawienia się życia wypiła esencji octowej. 

Lekarz pogotowia po udzieleniu pomocy od- 

wiózł desperatkę do szpitala Sawicz w stanie 

niezagrażającym życiu. 

PODRZUCONE NIEMOWLĘ. 

Wi dniu 26 bm. w bramie domu Nr. 60 

przy ul. Zawalnej zosał znaleziony podrzutek 

płci męskiej w wieku około 2 tygodn Pod- 

nzutka umieszczono w przytułku Dzieciątka 

Jezus. 

    

KRADZIEŻ 

W] dniu 2 7bm. Kęstowicz Helena (Sofja- 

niki 5) i Emiljanowa Marja (Chmielna 1i) 

skradły Alperowiczowi Mendlowi (Miekiewi- 

cza 7) z kieszeni kamizelki na ul. Wilen- 

skiej złoty zegarek z dewizką wartości 500 

złotych, złodziejki wraz ze skradzionym ze- 
garkiem zostały zatrzymane. 

W: dniu 26 bm. Ferlis Izrael (Szklana 11) 
zapomocą złamania kłódki dostał się do 

mieszkania Gelter Rywy (Szklana 11) skąd 
skradł garmitur męs oraz gotówkę łącz- 

nej wartości 100 zł. Ferlis po dokonaniu 
kradzieży zbiegł. 

    

pogo mę 

© OFIARY 
Dla Włacława Koziełło od 

skiej zł. 2. 
Dła Wiacława Koziełło M. C. 2 zł. 

Wyrzykow- 

  

  

—- Tak, po pierwszym powrocie. 
Widzę, že pan wie więcej, niż myśla- 

łam, 
— Wiem. ale fragmentarycznie. 

Czy pani będzie tak dobra, żeby nii 
wytłumaczyć wszystkie niejasności? 

— Ma pan na myśli moje wczoraj 
sze zachowanie? — Zapytała prawie 
ze śmiechem. 

— I to także. 

-— Niech się pan nie obawia. 
Nie załamię się drugi raz w taki spo- 

sób. Wczoraj zaskoczył mnie pan i 
dlatego... Dizś się nie dam... Dzś je- 

stem silna. Może się trochę przejdzie- 

my, taka zimna mgła... Tu rzadko 
bywa mgła. Najczęściej na wiosnę... 

Otuliła się płaszczem. Wziąłem 
ją pod rękę i zaczęliśmy spacerować, 
przyczem ja stosowałem się do jej 
drobnych kroczków. 

Pat rzekła: 
— (zytał pan moje listy — póź: 

niej pan powie, skąd je pan wydo- 

stał. 
— Czytałem niektóre, ale mam tył 

ko kopje. 

— Nie wstydzę się, że pan to czy” 
tal. Pan to rozumie...? 

— Czegoby się pani miała wsty- 

dzić? — odparłem. 

  

\ 

ZZ? 

WA TRL SEŚNOUSZE 1 Nr. 222 (2464). 

Komunikat kina „CASINO". 
  Dyrekcja kina 

pujące filmy najnow: 
„PIEŚŃ NOCY* + J. 

Premjera tego filmu w Wź 
„100 METR. MIŁOŚCI 

   

    

   

  

  

„KOBIET 

  

   

  

studenci Uniwersytetu Parys 
RSTWIO LUDÓW — 

ITNA RAPSODJA* — 

śpiew! Tańce! Filmem tym otw: 
„DAMA W! SMOKING 

    

   

  

   

zym czasie:    
  

    
   

    

W! Wilnie ukaž 
Polskiej z ud 

z Kusocińskim na czele. 
tle wojny świ: ch 

    
     

    

з ten o dużej wartości artystycznej. 

   arles Farella, 
vie „Šwiatowid“. 
francuskiej. Zabawne m 

     

  

kobiety w mężczyznę. W roli głównej Carmen Boni. 

„MOSKWA BEZ MASKI*. — Film z życia Rosji u schyłku i panowania Cara Mikołaja II. 

„KSIĄŻĘ FAZIL*. — Film egzot 
„KRÓL TO JA z udziałem Vla: 

  

szałek*, „On i Jego Siostra” i „Pod Kuratelą". 

        

y osnuty na tle rywalizacja angielki z kobietam: 
Buriana doskonałegv, niezrównanego humoryst 

Dalszy program podamy w następnym komunikacie. 

Casino* ma zaszczyt poinformować Szanowną Publiczność, że”mimo kolosalnych kosztów zakontraktowano nastę- 
produkcji, które zostaną wyświellane w najbli у 

m Kiepurą w roli głównej. Film ten w 
odbędzie się w początku listopada. 
— Najnowsza 

Cybulskiego, K. Ankwiczównej oraz naszych czołowyc 
A I SZPIEG*. — Film osnuty п: 

„HOTEL STUDENTÓW. — Film re 
iego. 

reż. Pabsta twórcy „Na 
z udziałem Janelte Gaynor i ( 

yło sezon najlepsze kino w War 
Dowcipna komedja produkc 

y obecnie z kołosalnem powodzeniem w Berlinie i Rydze. 
ię kilka dni później. 

em Zulłi Pogorzelskiej, Adofla Dymszy, Mieczysława 

   

  

ia studentów Paryża, bez udziału 

ów”. Film o dużym nakładzie pieniężnym. 
oraz rosyj kiego zespołu kabaretowego. Rosyjski 

omenty i sytuacje na tle przeistaczania się 

xschadu. 
y znanego Włłnu z filmów „C. K. Feldmar- 

  

DZIŚ! 
Dewięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
%ileńska 38, tel. 9-26 

Najnowszy artyst. przebój dźwię- 
kowy wytwórni „Sowkino” w Moskwie 
W.g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“. 
najwybitniejszych artystow teatrów moskiewskich. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

MIŁOŚĆ DO 

Na premjerę, w sobotę i niedzielę — bilety 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

NSKIEGO KOZAKA 
Režys. Olgi Preobraženskiej : Iwana Pronowa = vdzialem 

Oryginalne płeżni I tańce w wykon. dańskich kozaków 
Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1020 

honorowe nieważne. 

  

Dświęk. teatr świetlny 

PAN 
sl. Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy 
przebój produkcji „Paramountu” 1932/33 r. 
Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekr. 
Hallo miłośnicy sportu! 

CUDOTW 

Na 1-szy seans 

W dodatkach „Paramouniu“ i „Pat“ między in. sprawozdanie z Olimpjady! 

towne ćwiczenia lekkoatletyczne, skoki na lądzie i do wody, oraz biegi widzisne w naturalnem tempie i zwol- 

nionem tempem, pływanie. boks i in. ceny zniżone. 

(Wiara czyni cuda, a mi- 
łość jest podstawą życia) ÓRCA 

Silvia SIDNEY i bohater filmu „Szary Dom" Chester MORPIS 
Efek- 

Początek o godz. 4-ej, w dnie św o 2-ej 

  

dźwiękowe Kino 

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

DZIŚ! Najnowszy przebój sezonu z udziałem bohaterki filmów 
„Droga do raju” i „Kongres tańczy” LILJAN HARVEY i czarującego jej partnera RENRY GARATA orsz gwis- 

zdora humoru francuskiego 
Luciena Barouxa 

Doskonałe dodatki dźwiękowe: 
Ceny od 25 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10-15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

LILJANKA CHC 

„Precz z miłością”, 

1) Tygodnik Foxa, 

„Z rozkazu księżniczki", 

E SIĘ ROZWIEŚĆ 
2) Komedja dźwiękowo- rysunkowa. 

  

*w'ęk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

Bollywood 
Msekiew. 22, tel. 15-28   Gigant arcy- 

dzieło G. W. Pabsta 

swemi prawdziwemi obrazami z czasów wojny. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — 

NAJEŹDŹCY dni 1918 
(Front zacho- Film ten osnuty na tle powieści 

wojennej Ernesta Johannsena 
„Czwórka piechurów", wstrząsa roku) 

Ludzie ze słabemi nerwami proszeni są nie przychodzić. 

Początek seansów o godz. 4. 6. Bi 1015, w dnie świąt. o g. Ż-ej 
  

Nęgiel I KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

tylda, Andaluzja. Radzionków, 
Ferdynand i Florentyna. 

zamkniętych i  zaplombowanych 

dostarcza 

M.DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

BA] Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

  

a Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

'YYYYYYYV 

  

[YYYYYYYYYYYVYVYVYVYYYVVVYVVVY 

WILNO, MŁYNOWA 5 

suje bieliznę i ubranie. 

CENNIK: Koszula dzienna 25 gr 
@ nocna 20: „ 

Kalesony < 20 
Kolnierzyk sztywny 20 
Prrešcieradlo 25 

Wykonanie staranne i szybkie. 
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KONCESIONOWANE 

Zajęcia 3 razy tygodniowo. 

według wzoru Kuratorjum. 

Opłata tylko 6 zł. miesięcznie. 

RR AFAIKSE1 DOKGCI DL 

Konkurs. 
Na zasadzie rozporządzenia M. W. R. 

i O.P. poz. 593 (Dz. Ust. Nr 75 1930 r.) 

Zjednocz. Kop. Górnośl, „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

Myslowice, 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
wozach 

WILNO 
  

  

WZOROWA, NOWOCZESNA PRALNIA 

„CZYSTOŚĆ: 
Fo eknachi bardzo przystępnych pierze i pra- 

Odbiór i dostawa go- 
towej bielizny bez specjalnej dopłaty. 

Instytucjom specjalny rabat, 

  

Kursy Stenografji 
w WILNIE, Zawalna 60—3 

Po ukończeniu — 
biegłość do 120 słów na minutę i świadectwo 

Dla urzędników i akadem — oddzielne grupy. 

  

DYR 

polowych wraz z butelką: 

1 kler. 

2 Ł 

wódki czyste 

zwykła 

  

350 4.00 — 
40° 4.55 -- 
450 5.10 — 

L wyborowa 
EE 400 5,30 = 
= 4-° 6.00 4.50 

El luksusowa 
45° 750 5.65 

spirytus na cele 
domowo-lecznicze 

900 10 20 = 
-950 
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Marja 

w zakresie szkół šredn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. profes 
gimn. oraz absolw. U. 5.B. 

  

Doktór 
Polak katolik 

natychmiast 
potrzebny 

dla wolnej praktyki w So- | niem lub 

  

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej | łach, warunki i szczegóły 

w Wołożynie ogłasza konkurs na stanowis- | Pracy w miejsc. aptece 

ko podrabina m. Wołożyna. Osoby odpo- dach 

wiadające wymogom $ | poz. 593, uprasza 

się o nadesłanie ofert w ciągu dni 14 od 

daty ogłoszenia konkursu. 
J. Garber 

Prezes Zarządu 

— Naturalnie, Te listy to jest pra” 

wdziwa Filadelfja Boston... Może by: 

łam trochę nerwowa. Moja matka 

również, Dużo o niej pisałam, praw 

da? I ona z kimś uciekła, ale.to miało 

miejsce później, Ojciec sprzedawał 

specyfiki, Musiał się pan tego domy- 

ślićc, Na nieszczęście jego matka żyła 
jeszcze, kiedy ja przyszłam na świat. 

Ona to uparła się, żeby dać mi imię 

Filadelfja. Była zaciętą sekciarką. W 

naszym stanie było mnóstwo sekt. 

Później ojciec bardzo żałował, że po- 

zwolił dać mi takie imię i upoważnił 

mnie , żebym je sobie zmieniła. Po- 
sądzaliśmy babkę o duże kapitały, 
ale okazało się, że straciła je na spe- 
kulacjach, I ojcu też zaczęło się źle 

powodzić, Nie umiał nigdy oszczędzać 
i dawał za namową babki ciągłe ofia- 
ry na różne sekty, Ale nie o tem chcia 
łam mówić... lecz O... 

— Dobrusky'm — dopowiedzia 

łem. 

— Tak — potwierdziła poważnie. 
—Nie powiem panu jego prawaziw: 

go nazwiska, Natuarlnie nie nazyw 

się Hearnshaw. Poznaliśmy się tułaj, 

kiedy miałam dziesięć lat i przez pięć 

lat widywaliśmy się bardzo często, 

zwłaszcza w lecie w czasie wakacyj- 

Początkowo rodzice przyjmowali go, 

    

ч © Drukarnia „Zniez“; Wilno, ul: Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

Ty; Wilas Wiinie, w   

    

Restaur. „Ziemiańska” 
podaje do wiadomości, iż 

wydaje smaczne obiady 
i kolacje po cenach zniż. 
Podczas obiadu i kolacji 
przygrywa trio. Gabinety. 
Czynna do 3 w nocy. fa, 

Zgub 
nazwisko     

0,75 itr. 

ŁAZNIA POTAN.AŁA! Ażeby udostęp- 

nić uczęszczanie do ŁAŻNI ustaliłem od 

Łaźnia „STRAUSSA”, włeśc. A. Kuzenstal 

Akuszerka 

przyjmuje od 9 do 7 wiec: 
lica Kasztanowa 7, m. 5 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

W. Z. Nr. 3.93 

POKÓJ. 
duży, jasny z umeblowa- 

  

punkcie miasta do wyna- 
jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

  

Wydz. Hum. U. S. B na 

unieważnia się 

ANET I TT TSO IST TS OPS 

EKCJA 
Państwowego 

E 

| Monopolu Spirytusowego 

E 

podaje do wiadomošci, že od dnia 29.IX. 1932 r. obowiązują 

następujące detaliczne ceny sprzedażne wyrobów mono- 

6.50 hr. 0,25 ltr. 0,10 htr. 
o т X © н 

2.05 1.05 0.45 
2.35 1.20 450 
260 1.35 0.55 

2.70 140 i 
3.05 1.55 

3.80 = a 

5.15 ku 1.10 
5.45 2.75 15 

  

Do wynajęcia 

koj 
słoneczny, ze wszelkiemi 
wygodami w domu Nr. 10 
m. 6, przy ulicy Naszej 

'leżącej równolegle z ul. 
Zakretową odul Recznej 

Pianino 

= 90 gr. 
ta codziennie. 

LAMNETOWA 
  

łacina i grecki. | w,z.P. Nr. 69. | 852 
Przygotcwywanie do kupię zaraz В 

matury | tytamipóW |  Akuszerka | zuznizy dm ycenię 
Podbrodzie, Turecka 

B nauczycie] gimnaz. 
  

oai dakcji | Zwierzyniec, Tom. Z 
ałoniegiamiane, | me leno, Gedeminowak: | (dZiElA lekcje 

ul. Grodzka 27. 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za— 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. £ e 
zgłoszenia do Adminis*r. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Isialadje piobtryCznE 
dzwonki sygnalizacy|j- 
ne, ustawienie aparatów 

radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
u, Ofiarna Nr. 9 m.4l. 

  

   

bez w dobrym 

  

biurowych. 

index lectio- 
* num Nr. 2532 

Trzeciaka Józe-   
ai ss L a i 

a ja się z nim bawiłam. Wydawał mi 

się drugim ojcem, czarującym ojeem. 

który zwiedził cały at i umiał opo 

wiadać cudowne historje. Ale kiedy 

skończyłam trzynaście lat, uświado” 

miłam sobie, że kocham się w nim 

do szaleństwa. Dzięki jego opowiada 

niom i lekturze rozwinęłam się przed: 

wcześnie. Zresztą z natury byłam za 

mądra na swój wiek, Odebrano mnie 

nawet na rok ze szkoły, bo za prędko 

się uczyłam. Ten rok spędziłam z Du- 

brosky'm. Wówczas matka doszła 

do przekonania, że on wywiera na 

mnie zły wpływ. Mnie było wszystko 

jedno. Kochałam go. Nie ukrywałam 

się z tem nawet przed nim. Jakże mo- 

głam, kiedy czułam się jego własno” 
ścią. Instynkt i zakazy nierozsądnej 

matki pchały mnie w jednym kie- 

runku. 

Zawróciliśmy na końcu zaraśnię 

tej Ścieżki. Mokre zielska uwalały 

mojej towarzyszce dół sukni i płasz” 

cza. 
— Tak. Pan wie to c 

Wczoraj, niespodziewane oznajmie” 

  

wszystke. 

nie pana obudziło we mnie burzę 

wspomnień — rzekła, sięgając reką 

do czoła. — Spały tu i pan je vbu- 

dzit... Wiec Dubrosky staral sie prze- 

mówić mi do rozsądku. w nadziei, że 

REC FTA PEROAROOOEO EBY OTOCEEWCZODEEKOCO ZONE 

dam mu się przekonać. Wkońcu wy- 

jechał stąd, postanowiwszy nie wró- 
cić więcej. Pojechałam za nim, ale 
pokazałam mu się dopiero, gdy znale 
źliśmy się zagranicą. Naturalnie, gdy- 

by mnie odwiózł, byłby skanda!. Na 
to właśnie liczyłam i wygrałam. 

Urwała, widocznie z nadmiaru wzru- 
sęenia. To „wygrałam* wydało mi się 
znaczące. 

— To nie był, jak się to mówi, 
mężczyzna do wzięcia? — zapytalem 

niezręcznie. 

Miał żonę, ale nie żyli z sobą— 

odpowiedziała z pewnem uniesieniem: 

--Panie Peters, pan nie rozumie. 
Dubrosky był dżentelmanem, uczci- 

wym człowiekiem, ale mnie nie mógł 
sę oprzeć i to wszystko. Byliśmy cu- 
downie szczęśliwi. Niestety szczęście 
nigdy nie trwa długo. Rodzice popząt 
kowo starali się sprowadzić mnie siłą, 

i gdy im się to nie udało, przyjechali 
za mną. Lecz niezależnie od ich po- 

czynań, Dobrusky opuścił mnie i prze 
padł. Zostawił pieniądze i list z na- 

kazem. żebym wracała do domu. — 
„I tk źł się stało — powiedział, (Ni- 

gdy nie owijał niczego w bawełnę). 
Ale gdybyśmy się nie rozstali, skoń- 
czyłoby się to dla ciebie wielkiem nie 

szezęściem*. (D. e. n.) 

  

  

   

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


