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PRZYJAŹŃ POLSKO - ŁOTEWSKA Manifestacja współpracy międzynarodowej. 
Wielkie mowy polityczne w Lidze Narodów. 

POLSKO - ESTONSKA A LITWA. „uc:,:::.:::: 
Odbyty ostatnio w Rydze zjazd 

„Towar Zbliżenia Polsko-Ło* 

tewskiego* nadarza sposobność do 

wypowiedzenia kilku myśli pożytecz: 

stw 

  

nych. być może, gdy idzie o oczysz- 

czenie na przyszłość gruntu do sto 

sunków pomiędzy Litwą a Łotwą z 

nieporozumień, Dotfczy to w równej 

mierze i stosunków Litwy z Estonją. 

Doświadczenie poucza, że na dro- 

dze do zbliżenia Polski z wymienione 

mi państwami bałtyckiemi stawała do 
tąd sprawa zatargu polsko -litewskie- 

go. 

Rodowód swój rzecz wiedzie z 

Kowna. Wśród społeczeństwa „litew- 

skiego przyzwyczajono się 

każdy objaw pogłębienia współpracy 

Polski z Łotwą, czy Estonją, jako gest 

wrogi Lit- 

jący możli 

oceniać 

ze strony obu partnerów 

wie a tem samem utrudni 

  

wość analogicznego zacieśnienia wę 

złów litewsko łotewskich, czy litew- 

sko-estońskich. 

Szukanie przesłanek do powyż:* 

szych mniemań ze strony litewskiej 

zaprowadziłoby nas, jak sądzę, zbyt 

daleko, Wystarczy stwierdzić, że taki 

  

   

pogląd na sprawę w społeczeństwie 

liiewskiem jest dotąd 

niony i ustalony a nawet zdążył zdo- 

dogmatu 

rozpowszech- 

być sobie miejsce niemal 

politycznego. 

Rzecz prosta, że taki stan rzeczy 

nie może pozostać bez wpływu na za- 

przyjaźnione z Polską północne są- 

siadki Litwy. I w Rydze i w Tallinie 

podobne poglądy Litwinów rozumia* 

ne być muszą jako itstotne skrępowa 

nie w życiu tych państw. 

Chodzi bowiem o to, że konieczno 

ści żywotne Łotwy j Estonji wymaga 

ją zarówno dobrych stosunków z Pol 

ską i Litwą jak też dobrych stosun- 

ków tych dwu państw ostatnich po 

między sobą; innemi słowy, domaga- 

ją się umocnienia przyjaźni i harmo- 

nji wśród wszystkich krajów nadbał- 

tyckich, dzielących Rosję od Niemiec. 

Nietyłko potrzeby naturalne i ży 

wołne Łotwy oraz Estonji uzależnia 

ją się od wspomnianej jedności i przy 

jaźni, Tej ich potrzebie przedmioto- 

wej odpowiada dziś już wyraźnie sur 

hjektywne poczucie i zrozumienie, 
zdobyte dośw kilkunastu 

lat ostatnich życia niezawisłego tych 

adczeniem 

  

państw. 

Różnica pomiędzy Łotwą i Eston- 

ją z jednej a Litwą z drugiej strony 

polega na tem, że opinja polityczna 

Litwy nie jest do dziś bynajmniej 

skłonną uznać wspomnianej prawdy 

objektywnej. Dostrzega ją conajwy 

żej częściowo i gotową bywa do wy- 

ciągania z powyższego faktu wnios* 

ków w najlepszym razie alternatyw- 

nych, lub też połowicznych. 

Często zaś podąża i do zupełnej ne 

Sacji omawianej oczywistości, Wnio- 

Ski alternatywne znajdywałyby wy- 

Taz np. w pomysłach przeciwstawia 

nia blokowi bałtyckiemu porozumie- 

z Niemeami, jako z organizato 

rem i wodzirejem plejady państw 

mniejszych w jutrzejszej „Mitteleuro 

bie*; mniejsze te państwa równowa- 

żyć mają łącznie przewagę Niemiec 

nia 

nad każdem z nich oddzielnie. 

Wnioski połowiczne usiłują np. 
rozstrzygać zagadnienie bloku bałty 

  

ckiego przy wyłączeniu z niego Pols 

ki a rozszerzeniu wzamian sojuszu na 

Finlandję 1, o ile się da, nawet na 

Skandynawję. 

Za negację sensu stricto idei bloku 

bałtyckiego uważać by należało wysił 

ki litewskiej myśli politycznej, szuka 

jące rozwiązania zagadnienia bezpie 

<zeństwa Republiki Litewskiej w in- 

hych ośrodkach mocy, niż ten, który 

Wytworzyć może harmonijna współ 

    

  

  

praca i solidarna postawa łańcucha 

państw — limitrofów pomiędzy Hel- 

singforsem a Bukaresztem. A zdarza 

ja się i lakie koncepcje. To jedna prze 

szkoda. A teraz przejdziemy do dru 

giej, wspomnianej wyżej, Nie miejsce 

ażań tych 
  

lu do szczegółowych rozw 

spraw. Wystarczy stwierdzi 

ja społeczna w Litwie kz 

zbliżena Polski z Estonją, czy Łotwą 

yźnie, 

    

że opin 

   dy objaw 

  

uważa za rzecz wrogą swej oje 

utrudniającą, nawet usuwającą moż- 

liwości zacieśnienia węzłów przyja” 

źni Kowna z Rygą i Tallinem. Oddala 

więc w konsekwencji myśl litewską 

od przyrodzonej i jedynie realnej kom 

binacji: bloku bałtyckiego, jako gwa 

raneji bezpieczeństwa państw zrzeszo 

   
  

nych. 

„Przyrodzonej*, gdyż podyktowa 

nej przez geografję polityczną, a więc 

„Jedynie real 

obrony 

czynnik niezmienny. 

nej“, gdyż sprzęgającej do 

wspólnej państwa, złączone wolą ży 

cia niezawisłego, państwa które pod 

minowują wspólne  niebezpieczeńst 

wa. 

Utworzenie bloku bałtyckiego na 

trafia dziś na poważną przeszkodę: 

zatarg polsko litewski. Polska opinja 

publiczna zdaje sobie sprawę z tego i 

radaby skutki polityczne tego zatar 

gu ograniczyć do minimum, jeżeli już 

niema możności usunięcia doraźnie   

samego zła w jego istocie. 

Chodzi o to, że nikt w Połsce nie 

uważa dążności do zbliżenia z Łotwą, 

czy Estonją, jako šrodka pomoenieze- 

go do r0zegrywania zatargu 7 Litwą. 

Porozumiewanie, się czynników 

gospodarczych, społecznych, nauka 

wych czy politycznych Polski i Łotwy 

nie posiąda żadnego posmaku osa* 
czania Litwy, zdobywania sobie sprzy 

mierzeńców do walki z Republiką Li- 

tewską, w sprawach dzielących te 

państwa, 

Społeczeństwo polskie, wyciągając 

rękę nad Dźwinę nie ma zamiaru po- 

wiedz eśnie Łotyszom: „wy 

bierajcie pomiędzy przyjaźnią z na- 

mi, lub z Litwą”, Wręcz odwrotnie. 

Opinja w Polsce cieszy się szczerze 

i głęboko z każdego objawu zacieśnie- 

nia węzłów gospodarczych, politycz- 

nych, czy kulturalnych Litwy z jej 

pėlnocnemi siostrzycami. 

ć równoc     

Do skomsolidowania się całokształ 

tu bloku bałtyckiego w przyszłości 

koniecznem jest, jako akt wstępny, 

utworzenie atmosfery zaufania i sym 

form bliższej 

współpracy pomiędzy Kownem, Ry 

gą i Tallinem, czyli scementowanie 

patji oraz wyłonienie 

mocne trzech państw bałtyckich. 

Powyższe trzy narody bałtyckie o 

becnie, po utwierdzeniu ich niezawi- 

słości muszą bliżej poznać się wzaje 

mnie i pogłębić treść przyjaźni; mu- 

szą wreszcie odnaleźć najskuteczniej 

sze metody współpracy gospodarczej 

i politycznej. 

Wobec równorzędności ich sił i 

wielu analogij, jakie je wiążą od wew 

nątrz, oraz wielu . niebezpieczeństw, 

jakie im grożą od zewnątrz — porozu 

mienie, o jakiem mowa, staje się zada 
niem. zaiste, nie najtrudniejszem do 

ziszczenia. 

Zadaniem Polski nie może być na 

pewno rzucanie kamieni na drogi ta- 

kiego porozumienia. 

   

Narażanie przez Polskę przyszło 
ści przymierza bałtyckiego «Па do- 

mniemanych ułatwień w sporze jej z 

Litwą byłoby rzeczą równie rozsąd 

ną jak wbijanie do ściany ćwieków 

zapomocą chronometru. Opinja pols 

ka stoi, jak sądzę, najdalej od podob- 

nej niedorzeczności. 

To też rozmowy polsko'łotewskie, 

prowadzone obecnie, nie dotkną na- 

GENEWA (Pat), Dzień 29 b. m. 

sji ogólnej na Zgromadzeniu Ligi, 
mianowicie mowy Herriota, lorda Ce- 
cila oraz delegata włoskiego Aloisiego 

Premjer francuski w mowie swej 
potępił obecną falę pesymizmu w sto 
sunku do Ligi Narodów, wyrażając 
się z dużem uznaniem o jej działalno 
Ści w ostatnich czasach. W sprawie 
konferencji rozbrojenioweį ošwiad- 
czył Herriot že Franeja zdecydowana 
jest przyczynič się wbrew pietrzacym 

się trudnościom do opracowania mię 
dzynarodowego kodeksu pokoju. Kry 
zys Ligi Narodów polega na trudnoś- 
«ciach pokonania tysiącietniej instytu 
cji jaką jest wojna. Dla Franeji każdy 
pakt jest prawem. W dalszym ciągu 

Й podkreślił Herriot znaczenie konferen 
charakteru narodowego i czynne by- cji w Lozanie i w Stresie. Bez Ligi 

wają stale i wszędzie w życiu. Cóż zaś Narodów konferencje te nie doprowa 

dziwnego, że w wypadku, o jaki idzie, dziłyby do żadnych rezultatów. Liga 

Litwini patrzą przez szkło powiększa DBA powinna dążyć do ograni- 
jące na stosunki polskołotewskie i czenia, a nawet usunięcia całkowicie 

: o Aš S tajnej dyplomacji i zrównania wszyst 
skłonni być mogą brzmienie rozmów ь й Я 

я ” Ё й kich mocarstw nie dopuszezając do 
pomiędzy temi dwoma narodami tłu- żadnej hegemonii. 
maczyć niekiedy nawspak. Refleksy Po premierze francuskim; zabrał 
zatargu polsko--litewskiego w duszy głos lord Cecil, który przyłączył się do 

reakcję wręcz  %pelu Herriota niepoddawania się pe 

pewno w niczem stosunków łotewsko 

litewskich, jak również pozostawią 

całkowicie na stronie sprawę nieszczę 

snego zatargu polsko litewskiego. 

Zależy nam prawdziwie na tem, by 

rzetelność pow ch twierdzeń zo: 

stała uznana w Kownie. Szczególnie 

w Kownie, Społeczeństwo łotewskie, 

zaangażowane bezpośrednio w roz- 

mowach ze społeczeństwem polskiem 

nie może tu bowiem mieć żadnych wą 

  

  

tpliwości! 

Inaczej Litwini. Nieufność i podej 

rzliwość litewska są właściwościami 

Litwina czynią taką 

nieuniknioną. 

  

Możemy się jednak pocieszyć jed- 

nem, i my i Łotysi. Oprócz podejrzii: 
ё { я GENEWA, (Pat). Premj erri 

wości w charakterze litewskim jest ОЕ ЕЕ Н 5 odbył we czwartek po południu dłuż 
szą konferencję z przybyłym do Gene 
wy min. Madgearu, który objął kiero 
wnietwo delegacji rumuńskiej, a nas 
tępnie konferował z przedstawicielem 
ZSRR Litwinowem. Ja kinformują z 

wiele zdrowej intuicji į spostrzegaw- 

czości, Należy się przeto spodziewać, 

że nieufność w tym kierunku powin: 

na się rozwiać prędzej, czy później,.< 

Ułatwi zaś to w dużej mierze sy- 

tuację Łotwy. O nią zaś więcej nam 

zależy. niż o opinję własną w oczach 

Litwinów; przynajmniej na dziś. 

Konflikt polsko-litewski każe Li- 

twinom utrzymywać dotychczas stan 

bezustannego napięcia niechęci prze- 

ciwpolskiej w swem środowisku jako 

koniecznego — ich zdaniem — czyn- 

nika powodzenia w tej walce. 

  

BERLIN (Pat). Minister spraw 
zagranicznych Rzeszy Neurath pow: 
rócił w dn. 29 bm. z Genewy około g. 
2 po południu. O godzinie 5 po połud 
niu zwołano posiedzenie gabinetu Rze 

LONDYN, (Pat). Ogłoszono nastę 
ych warunkach zgóry pujące nominacje podsekretarzy stanu 

w zrekonstruowanym gabinecie Mac 
Donalda. Podsekretarzem stanu w kan 
celarji skarbu mianowano posła naro 
dowo liberaln. Hore Belisha dotych- 
czasowego podsekretarza stanu w mi 
nisterstwie handlu.  Podsekretarzem 
stanu w ministerstwie handlu miano 
wany został poseł narodowo liberalny 
dr. Burgin, który świeżo wchodzi do 
rządu podsekretarzem stanu w mini 

W. powyżs 

  

widać trudności objektywnej oceny 
naszych kroków; szczególniej poza 

gronem polityków odpowiedzialnych 

Litwy, którzy stać muszą (z tytułu 

swego stanowiska) poza grą jakichkol 

wiek namiętności politycznych. 

Inną jest sytuacja Łotwy. Współ- 

praca łotewsko - litewska posiada 

współcześnie warunki psychiczne roz 

woju ale może wydać owoce jedynie 

wówczas, gdy odbywać się będzie w ATENY, (Pat). Ostateczne rezulta : ty wyborów przedstawiają się jak na 
stępuje: Liberali 102 mandaty ludow 
cy — 96, pastępowcy — 15, radykali 

atmosferze istotnie przyjaznej i peł- 

nej ufności obustronenj, nie zakłóco- 

nej przez przygodne trudności. W i- 

mię wspólnych naszych interesów go 

rąco życzymy powodzenia idei zbrata 

nia Litwy z Łotwą i Estonją a więc 

zwolennikami 

misję tworzenia gabinetu 

zawsze pozostaniemy 

zupełnego wyłączenia z powyższych 

spraw zatargu polsko-litewskiego. 

A. C. 

LONDYN (Pat). O ile tylko Ghan 
di powróci do normalnego stanu zdro 

wia, spodziewany jest przyjazd jego 
w listopadzie do Londynu celem wzię 

Organ Prezydenta Smetony 
przeciwko blokowi państw 

bałtyckich i Polski. 

Litewski „Vajras' organ kół, zbli- 
żonych do Prez. Smetony, w artykule 
o współpracy państw nadbałtyckich 
zarzuca Łotyszom porozumienie z Po 
lakami, odebranie od Litwy miejsco- 
wości Eglajte chęć odebrania Połągi 

i niepopieranie Litwy w sprawie wi* 
leńskiej w Lidze Narodów. .,Vajras'* 
dochodzi do wniosku że niema sensu 
mówić o sojuszu politycznym państw 
bałtyckich. Drogi Litwy, Łotwy i Es- 
tonji rozchodzą się gdyż te dwa ostat 

nie państwa skłaniają się w stronę 
Polski. W razie wojny z Rosją Pol- 
ska starałaby się umocnić w Dyne- 
burgu. Po przegraniu wojny przeź 
Polskę, Łotwa stałaby się łupem Ro- 
sji. Dopiero w razie odżegnania się 
Łotwy i Eestonjj od łączności poli- 
tycznej z Polską mógłby związek 
trzech państw nadbałtyckich poważ* 
nie gwarantować pokój Europy 
Wschodniej. 

„Pehdeja Brihdi* dodają od siebie 
następujące uwagi: Poglądy litewskie 
są nawskroś subjektywne, podykto- 
wane przez kierownictwo litewskiej 
polityki zagranicznej, (Wilbi). 

cia udziału w nowej konferencji okrą 
głego stołu. Decyzja rządu angiels 
kiego zaakceptowana przez Ghandie- 
go, regulująca sprawę stosunków 

LIPSK, (Pat). Narodowy niemiecki zwią- 

zek cficerów rezerwy rozwinął w Saksonji 

ożywioną akcję polityczną. Ostatnio w sze- 

regu większych miast saskich między inne- 

mi w Lipsku, Dreźnie, Kamieniey i Plauen 

odbyły się publiczne zebrania manifestacyj- 

ASSOMPTION, (Pat). Ministerstwo woj- 
ny otrzymało od dowódcy wojs kparagwaj- 
skich w Chaco depeszę, donoszącą, iż woj- 
ska te wzięły do niewoli tysiąc jeńców, w 

tej liczbie 4 wyższych oficerów, oraz zdoby- 

BERLIN, (Pat). Donoszą z Kopen 
hagi, że w zatoce Fińskiej zderzył się 
duński parowiec z sowiecką łodzią po 
dwodną, której załogę stanowiło 35 

  

HELSINGFORS, (Pat). Wszystkie eskad- 
ry sowieckiej iloty bałtyekiej wypłynęły z 
Kronsztatu w kierunku zachodnim. Woro- 
szyłow znajduje się na pokładzie statku ad- 
miralskiego „Marat“. Celem manewrów jest 

Znowu zatonięcie 

symizmowi i wystąpił przeciwko sza 
leńcom którzy pragną zniszczyć Ligę 
Narodów i dlatego są skłonni przesa- 
dzać trudności któr« Liga napotyka 
w swej działalności. Tendencje te sa 
niewątpliwie ale nie stanowią pods- 
taw do wyrażania niewiary w skutecz 
ność mechanizmu Ligi Jeśli poruszać 
się będzie ten mechanizm bez wstrzą 
sów Liga Narodów dać może wspa 

niałe rezultaty. W konflikcie boliwij- 
sko-paragwajskim i japońsko-chińs 
kim źródłem trudności było nieprze- 
strzeganie przepisów paktu, Mówca 
zastrzega się że nie chce nikogo kry- 
tykować, zwłaszcza w sporze między 
Francją a Niemeami ale sądzi, że ten 
spór zakończyłby się automatycznie, 
gdyby polityka obu państw opierała 
się całkowicie na zasadach paktu. 
Lord Cecil mówił następnie o proble 
mie rozbrojenia, wskazując na niebez 
pieczeństwo ewentualnego fiaska prace 
przypomniał wytyczne polityki włos- 
konferencji rozbrojeniowej. 

Ostatni mówca, delegat Włoch, 
kiej w Lidze Narodów kładąc nacisk 
na postulat obniżenia zbrojeń i zrów 
nania potencjału wojskowego państw 
jak również na konieczność współpra 
cy międzynarodowej państw w dzie 

      

Herriot—Madgearu—Litwinow. 
otoczenia premjera Herriota, rozmowy 
te dotyczyły paktu o nieagresji między 
ZSRR a Rumunją. Herriot starał się 
podobno przyczynić do zbliżenia pun 
któw widzenia sowieckiego j rumuń 
skiego. 

Neurath przed gabinetem Rzeszy. 
szy, na którem zaaprobowano po wy 
słuchaniu sprawozdanie ministra Neu 
ratha ze stanowiska delegacji niemiec 
kiej w Genewie. 

„Wiceministrowie w nowym gabinecie 
Mac Donalda. 

  sterstwie kolei lord Plymouth, kon 
serwatysła, który również świeżo 
wchodzi do rządu podsekretarzem sta 
nu w ministerstwie transportów i ko 
munikacji — konserwatywny poseł 
Hedlam, podsekretarzem słanu w mi 
nisterstwie spraw Indyj — również 
poseł konserwatywny Butler. Najwięk 
sze zdziwienie wywołuje ostatnia no 
minacja, która oznacza, że Mac Do 
nald nie mógł przeprowadzić zupełnie 
swoich planów. 

Wynik wyborów do parlamentu greckiego. 

  

narodowi — 5, robotnicy rolni — 6, 

wolnomyšlni — 3, komuniści — 9, 
agrarjusze 10., niezależni 3, republi- 
kanie-konserwatyści 1. 

Desygnowanie premjera. 
BUDAPESZT, (Pat). Regent Horthy powerzył Juljuszowi Goembeosowi 

Gandhi znów przyjedzie do Londynu. 
mniejszościowych w Indjach, stwarza 
płaszczyznę na której znalezienie kom 

promisu nie będzie dla Ghandiego rze 
czą trudną. W razie powzięcia przez 

Ghandiego decyzji wzięcia udziału w 
konferencji okrągłego stołu w Londy 

nie, należy oczekiwać wyjścia jego z 
więzienia. 

Hindenburg królem Rzeszy?! 
ne, podezas których prelegenci, wyżsi ofice- 

rowie byłej armji cesarskiej z admirałem 

Wiegenerem na czele nawoływali do zdecy- 

dowanej wałki © monarchję i koronację Hin 

denburga na króla Rzeszy. 

Boliwja—Paragwaj. 
ły 6 dział. Wiadomość ta wywołała wśród 
ludności wielki entuzjazm. Uważają, że len 
sukces wojsk paragwajskich oznacza bliski 
koniec konfliktu. 

: 
łodzi podwodnej. 
marynarzy. Łódź natychmiast zatonę 
ła. Parowiec duński został ciężko usz 
kodzony i musiał powrócić do portu. 

Manewry marynarki sowieckiej. 
Gbrena Leningradu i pobliskich fortów wo- 
jennych przeciw napadowi obcej floty. W. 
manewrach uczestniczą po raz pierwszy es- 
kadry lotnicze marynarki wraz z dwoma 

sterowcami armji czerwonej. 

  

dzinie gospodarczej. 
Można powiedzieć że dzisiejsze 

przemówienia delegatów Francji, W. 
Brytanii i Włoch, choć nie przyniosły 
żadnych rewelacyj i nie zawierały nie 
konkretnego, to jednak były pożytecz 
ną manifestacją dobrej woli wielkich 
mocarstw i ich wiernoś dla idei 
współpracy międzynarodowej jak rów 
nież woli przeciwstawiania się pesy- 
mizmowi. W kuluarach podkreślane 
że z harmonji tej wyłamały się jedy- 
nie Niemey i to w sposób demonstra 
cyjny. 

Dyskusja ogólna zakończy się pra 
wdopodobnie w dniu jutrzejszym. 

Jeszcze jeden członek 
Ligi Narodów. 

BUENOS AYRES. (Pat) Izba deputo- 
wanych ratyfikowała projekt ust, Wy 
upoważniającej Argentynę do wejścia 
w poczet członków Ligi Narodów, jed 
nakże z zastrzeżeniem nieuznania dok 
iryny Monroego. 

Dziś Zgromadzenie 
nie obraduje. 

GENEWA, (Pat) Piątkowe posie 
dzenie Zgromadzenia Ligi Narodów 
zostało odwołane ze względu na to, że 
tylko jeden mówca zapisał się do gło 
su. 

      

Zastępca Simona. 
LONDYN, (Pat). Wobec przedłu 

żającej się rekonstrukcji gabinetu sir 
John Simon nie będzie mógł narazie 
odjechać do Genewy. Na zgromadze 
nie Ligi Narodów w charakterze przed 
stawicieła Wielkiej Brytanji wydele 
gowano hir Hiltona Younga, konser 
watywnego członka gabinetu, ministra 
zdrowia. 

„Niema stanowiska 
dia sir Erica Drummonda". 
, GENEWA. W, związku z dymisją 

sir Erica Drummonda, zbliżony do Ge 
neralnego Sekretarjatu Ligi Narodów 
„Journal des Nations* pisze dziś p. t. 
„Sir Eric Drummond powraca do 
prywatnego życia: 

„Niema możliwości awansu dla b. 
sekretarza generalnego Ligi Narodów. 
Niemożliwem jest. by człowiek, który 
przez przeszło 14 lat był powierni- 
kiem wszystkich narodów, który znał 
najintymniejsze tajemnice wszystkich 
narodów, którego uważano w całym 
świecie za bezstronnego arbitra — 
służył następnie prywatnym intere- 
som tylko jednego państwa j pozwalał 
korzystać tylko jednemu państwu ze 
swojego doświadczenia i skarbów 
wiedzy, zdobytych wówczas, gdy słu- 
żył całej ludzkości* (Iskra). 

KRZEW YZ TORZE ESTEE 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

(Pat). Londyn 30.80 — 
- 8,90; Paryż 34.96 

3 — 171.60; Wło- 
; Berlin 212.20. Tendencja 

  

WARSZAWIAA, 

   
   
    

Eank Polski 89 — 89 i 
achowicze 9,25. 

GIEŁDA ZBOŻOWA. 
WARSZAWA. 29 9. Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowao za 100 kg. parytet wagon— 
Wórszawa w handlu hurtowym, ładunkach 
wagonowyci to 16—16.25, pszenica jedno- 
lita 26—27, pszenica zbierana 25—26, owies 
jednolity 16.50—17.50, owies zbierany 16— 
16.50, jęczmień na 16—16.50, jęcz- 
mich browarny 18.50—19 gryka 17—19, 
proso 18—20, groch polny jadalny 25—28, 
groch „Victor: 26—30, fasola nienotowana, 
peluszka 18.5 20, siemię lniane basis 90 
proc. 38—35, koniczyna biała surowa 120— 
160, koni: ла biała bez kanianki o czyst. 
97 proc. 160—200, koniczyna czerwona su- 
rowa 110—130, koniczyna czerwona bez ka- 
nianki o czyst. 97 proc. 130—145. 

ES IS TAPECIE 

Dr. R. Szabad-Gawrońska 
powróciła 

Przyjmuje od 9—10 i od 4—6 
Wilno, Słowackiego I, m. 10 

EH LB LLU LD ORAS 

„D Z IŚ, dnia 30-go września 
o gruntownem odremontowaniu sali, 

Resiauracja Mazowietka 
(Jagiellońska 2-a) 

zostanie zostanie 
ponownie otwarta ponownie 

Chcąc udostępnić możliwie najszersz. 
warstwom Klijenteli spożycia tanich 
przekąsek gorących, przy Restruracji 

otwarta została kuchnia barowa. 
Ceny niskie. 

pół — 

  

     

  

      

   

  

     

   
     

 



Niezwykla uczelnia. 
Życie jest właściwie ciągłym pro- 

cesem uczenia się. Niemowlę ledwo 

narodzone uczy się sztuki oddychania 

kilka godzin później rozpoczyna się 

trudna nauka ssania, a potem kolej 

no mały obywatel uczy się władać 

wszystkiemi swojemi zmysłami. Sko- 

ro upłynie roczek zaczyna się już 

pierwszy systematyczny kurs fizyki 

doświadczalnej, obejmujący wcale tru 

dne rozdziały ruchu wahadłowego, 

tarcia, równowagi i pojęcia Środka 

ciężkości. Oczywiście czytelnik odra 

zu zgaduje, że mowa tu o nauce cho 

dzena, która wymaga koniecznie do- 

świadczalnego opanowania tych 

wszystkich rozdziałów mechaniki. A 

potem każdy dzień przynosi coraz to 

nowe doświadczenia i konieczność 

ciągłego wzbogacania swych wiado 

mości. Kiedy wreszcie mały brzdąc 

po raz pierwszy zawita do szkoły, ob- 

ładowany jest pokaźnym zasobem 

wiadomości, o których sam zazwy- 

czaj nie ma pojęcia, bowiem zdąż 

się zakorzenić w podświadomości, za” 

nim dotarły do regestratury świado- 

mości. Szkoła, — ta oficjalna, — 

murowana szkoła z mądrymi profe 

serami i nieubłaganą klasyfikacją 

stopni, — głównie zajmuje się właśnie 

tem misternem akuszerstwem du- 

chowem uświadamiania uczniowi tej 

wiedzy, która właściwie już poprzed- 

nio praktycznie stała się jego udzia” 

łem, uczy, a w każdym bądź razie 

powinna uczyć sztuki świadomego 

patrzenia w świat i sztuki wyciągania 

poprawnych wniosków. z każdego 

nowego, nie obserwowanego poprzed 

nio zjawiska. 

W tych słowach skreśliliśmy wła” 

ściwie najgówniejsze zadania współ: 

czesnej szkoły, Jeśli bowiem uczelnia 

pobudza swych uczni do samodzilne- 

go myślenia, do podejmowania włas- 

nych, przemyślanych decyzyj w kwe 

stjach ważnych, a ponadto zaopatru” 

je ich w pewien zasób koniecznyh 
wiadomości, to spełnia całkowicie 

swe zadanie, uzbrajając ucznia w do: 

bre przygotowanie do walki o byt. 

Rzeczą już drugorzędną będzie, ja- 

kiemi to metodami szkoła dochodzi 

do takih wyników w pray oświato- 

wej, Może się jedynie okazać, że ta 

lub inna metoda nauczania w danych 
warunkach jest bardziej celowa. 

Dła nas w Polsce problemy zwią” 

zane ze szkolnitwem są wyjątkowo 

ważne i doniosłe. Rzesze młodzieży, 

znajdującej się w wieku szkolnym 

ustawicznie wzrastaja, a ponadto 
wśród dorosłych istneje wielki kon- 

tyngent ludzi, którzyby pragnęli z ja- 

kiegokolwiek powodu powiększyć swe 

wiadomości i zdobyć ewentualnie po- 

trzebny im do dalszej karjery dyp- 

lom. Z drugiej strony ciężka sytuacja 
gospodarcza sprawia, że fundusze 

przeznaczóne w budżecie państwa na 

cele szkolnictwa muszą być ograni- 

czone. Rozbudowa szkół w takich 

rozmiarach, w jakich byłoby to ko- 

riecznem dla udostępnienia nauki 
każdemu obywatelowi Rzeczypospoli 

tej jest w obecnej chwili zgoła nie- 

możliwą. 

W takim stanie rzeczy szczególnej 

wagi nabiera wszelkiego rodzaju 0Ś- 

wiała pozaszkolna, zwłaszcza taka, 

która prowadzona systematycznie mo 

że z powodzeniem, zastąpić normalną 

naukę szkolną. Bo ostatecznie nie o 

tv przecież chodzi, aby każdy obywa 

tel posiadał jakiś dyplom, lecz o to, 

aby ogólny poziom kultury był jak 

najwyższy. Dla osiągnięcia tego celu 

zórganizowanie samouctwa,  skiero- 

wanie drzemiącego w narodzie popę 

du do oświaty na tory właściwe i 

pokierowanie pracą samouków w spo 

sób racjonalny jest rzeczą niesłycha- 

nie ważną dla kultury narodowej. 

K 

A. K. 

  

  

  

Na pierwszy plan wysuwają się 
tu wszelkiego rodzaju kursy korespon 

dencyjne, pod warunkiem oczywiście, 

że są prowadzone przez siły fachowe 

i opracowane w ten sposób, aby u- 

czeń mógł korzystać jak najwięcej. 
Do nauczania korespondencyjne- 

go istnieje u nas jeszcze dziwna nie- 

chęć, którą po większej części należy 
zapisać na konto faktu, że dopiero 

w ostatnich dziesięcioleciach tego ro: 
dzaju metoda nauczania znajduje co- 

raz szersze zastosowanie. Uniwersyte- 

ty korespondencyjne mogły z natury 
rzeczy dopiero wtedy powstać, gdy 
dzięki postępowi techniki stałe ko- 

munikowan. się ucznia ze swoim pro 

fesorem, na drodze korespondencji 
pocztowej, stało się wogóle możli: 

wem. Mamy więc tu do czynienia z 

instytucjami z charakteru swego na” 

wskroś nowoczesnemi, z instytucja- 
mi, których znaczenia kulturalnego, 
w niektórych państwach, nie można 

dość wysoko ocenić. W Rosji Sowiec- 
kiej, Stanach Zjednoczonych i w 

Anglji wiele miljonów ludzi korzysta 
z sukcesem z tego rodzaju nauki. 

U nas w Polsce mamy świetnie 
zorganizowany Powszechny Uniwer- 

sytet Korespondencyjny, który już 

cd ośmiu lat rozwija swoją niesłycha 

nie doniosłą działalność. Niezwykła 

ta uczelnia mieszcząca się w Alejach 
Ujazdowskich zdążyła w krótkim cza 

sie na swych kursach przygotować 

do egzaminów kilkadziesiąt tysięcy 

uczni! W porównaniu z normalnemi 

zakładami naukowemi jest to niewąt- 

pliwie rekord. 
Z kursów Powsz. Un. Koresp. ko- 

rzystć może każdy, niezależnie od te- 

go, czy zmuszony jest do zarabiania 

na swój chleb i spędzania codziennie 
ośmiu godzin w biurze, fabryce, w 

warsztacie, lub spełniać inną jakąś 

służbę, Uczeń nie jest zmuszony co- 

dziennie odbywać wędrówkę do szko 

ły, bo szkoła sama do niego przy- 
chodzi. Okoliczność ta stanowi nie- 

wątpliwie bardzo wielką zaletę kur- 

sów korespondencyjnych. Społeczeń: 

stwo powinno się więc specjalnie in- 

teresować tego rodzaju nowoczesne” 
mi uczelniami. 

Do powsz. Un. Koresp. możn się 

zapisać każdego dnia roku i korzy” 
stać z dowolnie obranego kursu na* 

uki. Skala nauki Powsz. Un. Koresp. 

jest bardzo szeroka, można przejść 

systematyczny kurs szkoły powszech 

nej, wyższy kurs nauczycielski, kurs 

egzaminu praktycznego. Szczególnie 

dla samouków zorganizowane są kur- 
sy krajoznawczy, świetlicowy, oraz 

niesłychanie doniosły pod względem 

społeczno wychowawczym kūlis na“ 

uki obywatelskiej, wprowadzojący ucz 

nia w najważniejsze problemy życia 

współczesnego. 
Tym wszystkim, którzy chcieliby 

poprawić swe, warunki bytu, przez na 

bycie koniecznej wiedzy Pows z.Un. 

Koresp. dostrczy materjału do samo” 

dzielnej i owocnej pracy. Niezwykła 

ta uczelnia jest ostoją samouctwa, 

którego znaczenie kulturalne i naro” 

dowe dla naszej ojczyzny jest nie- 

mniejsze, aniżeli znaczenie zorgani- 

zowanego szkolnietwa. 1. b. 

140000000004 0400000090000 000000 004040000002 

  

   

    

  

  

20-go września zostały otwarte 

KURSY HANDLOWE 
Juljana Sternberga 
w Wilnie, ulica Jagiellońska 3 

Sekretarjat przyjmuje jeszcze kandy- 

datėw do 1-g0 października od godz. 

17-ej do Żl-ej, poczem lista będzie 

zamknięta. 

222000004420000000004000 000000 000000000000 

Lida — krótki rys historji miasta. 

Do r. 1387 ówczesna Lida skła- 

dała się tylko z zamku, folwarku ksią 

żęcego i niewielkiego podgrodzia. 

Odtąd w związku z częsty i 

pobytem króla, o czem świadczą licz 

ne w Lidzie datowane akta i zapisy, 

oraz z racji często przy boku króla 

zbierającej się Rady wielkoksiążęcej, 

pierwotne podgrodzie zaczeł o sie 

szybko rozrastać, 

    

Już w roku 1415 wraz z wprowa- ' 

dzeniem w tymże roku pierwszych 

na Litwie województw: trockiego I 

wileńskiego staje się Lida centrem wo 

jennego powiatu tak zwanego chorą- 

żostwa. Niejest jednak miastem, nie 

posiada samorządu i narówni z inne- 

mi osiedlami stanowi integralną część 

lidzkiej włości. 
Kilkakrotnie pod konie: 

początkach XV wieku najazdy obce 

i walki w rodzinie wielkoksiążęcej 

o władzę j dzielnice, tamują jej nor 

malny rozwój. I tak w styczniu 1392 

roku Krzyżacy, sprzymierzeńcy wal- 

czącego podówczas z Jagiełłą Witoł- 

da, podstępują po zamarzniętych bło- 

tach pod zamek lidzki, który ejmsz- 

czony bez walki przez księcia Kory: 

buta, pana na Lidzie i Nowogródku, 

dostaje się w ich ręce. 4 sierpnia tegoż 

roku Jagiełło, widząc, że antagonizm 

jego z Witołdem może doprowadzić 

do oderwania Litwy od Polski, za- 

wiera z nim słynną ugodę w Ostro- 

wiu, 9 klm. od Lidy odległym. 
Oprócz dzielnicy  trocko-łuckiej. 

    

XIV 

powiększonej przez odstąpioną 1au 

Lidę. otrzymuje Witołd władzę na- 
miestniczą nietylko nad Ściślejszą 
Łitwą, ale niemal nad wszystkiumi 
ziemiami ruskiemi. Aby podkopać 

system księstw udzielnych na obsza- 
rze państwa litewskiego i stworzyć 
silną, scentralizowaną władzę, rozpo- 

czyna Wiłołd walkę z najpotężniej- 

szym księciem udzielnym, Korybu- 
tem „panem połowy Nówogródka na 
Litwie i księstwa siwierskiego na Ru- 
si”, roszczącym sobie pretensje do 
Lidy. W pochodzie na Lidę pobity 

pod Dokudowem przez Witołda, do- 
staje się Korybut do niewoli i zostaje 

odesłany do Jagiełły. 
Odkąd Witołd pogodził się z Ja- 

giełłą, Krzyżacy przedsiębiorą cały 
szereg wypraw, z których ostatnie, 

w 1394 roku posunęły się dalej niż 
kiedykolwiek w głąb Litwy. Tym 
razem zamek lidzki, zaopatrzony 
przez Wiitołda, odparł zwycięsko od- 

działy krzyżackie, pozostające pod 
dowództwem marszałka Toitingen i 
hr. Badford, Anglika w służbie krzy- 

žackiej. 
Napierany z zachodu przez Krzy- 

żaków, rozwija Witołd ze zdwojoną 
energją swój program na Wschodzie, 

mający mu zapewnić zwierzchnictwo 

nietylko nad światem tatarskim, ale 

i nad całą wschodnią słowiańszczyz- 

ną nie wyłączając Moskwy, Gdy więc 
w 1395 roku chan Ordy Kipczackiej 

'Tochłamysz wypędzony przez swego 

  

    

  

K URI E R О1 ŻE „Radsń A 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Kłopoty Hoovera. 

Za 7 tygodni U. S. A. będą miały 
nowego prezydenta. Kampanja wy: 

borcza w pełni. I tak kiedy Roosevelt 

obwozi — najpoważniej! — demo- 

kratycznego osła, / entuzjazmując 

swych zwolenników, przed Hooverem 

stoi zmora przegranej. „Kurjer Po- 

ranny* podaje najważniejsze „szko- 

puly“: 
1. Niemożność podź 

wielkiego .,businessu* i kat trofalny spadek 

obrotów handlowych w bieżącym kwartale, 

rekordowy deficyt w ciągu całego -— od 3 

lat trwającego — kryzysu. 

2. Sztuczna haussa na giełdzie akcyjnej 

na Wall Street, która pomyślaną była, jako 

zręczne posunięcie taktyczne, mające na celu 

polepszenie atutów wyborczych partji repu- 

blikańskiej. 
3. Rosnąca rewolta w łonie mas wybor- 

czych (z klas ludności rolniczej i przemysło 
wej, przeciw isteniejbeym stosunkom eko- 
nomicznym. 2 

Ratunek zaś mogłyby dać: 
1. Wyraźna poprawa na froncie gospodar 

czym USA. 
2. Trwała haussa na giełdach USA. 

Nie zanosi się ani na pierwsze ani 

nawet na drugie. Sztuczki, choć kosz 

towne, zawodzą. 

   

  

ignięcia z upadku 
     

  

   

Młodzież niemiecka. 

Pisze „Polska Zbrojna*: Fakty, że 

jest dzisiaj w Niemczech 60 tys. bez- 

robotnych lekarzy „adwokatów, inży” 

nierów i t. p., że 900 tysięcy dorasta: 

jącej młodzieży daremnie szuka pier: 

wszego w życiu warsztatu pracy, że 

jednocześnie zwiększyła się w dwój: 

nasób ilość studentów, sprawiły, 
Nie więc dziwnego, że młodzież żyjąca 

w takich warunkach, łatwo ulega propagan 
dzie partyj radykalnych, a szczególnie bojó- 
wek komunistycznych, które im dają ubranie 

ik ek chleba i wysyłają na zebrania i 

mitingi, ażeby wywoływali awantury z hitle 

rowcami. Większość z pośród tej młodzieży 
nie posiada żadnej ideologji nie jest ani naro 

dowa ani komunistyczna, albo raczej może 

być i jednem i drugiem, zależnie od tego 

komu dzisiaj służy. Są to poprostu wykole 

jeńcy, wyrwani z normalnego trybu życia, 

gotow do wszelkiego rodzaju gwałtów, zarów 
no w polityce, jak i w życiu prywatnem. 

Stąd całkowite obałamucenie i 
chaos .poglądów*. Gdy jedni pod 

wpływem komunistów próbują myś- 
leć socjalistycznie inni patrzą z za” 
zdrością na ludzi z proletarjatu, któ- 
rzy znajdują się obecnie „na šwiecz- 
niku społecznym. 

Uważają oni, że zostali oszukani, że stano 
wiska te im się należą z samej natury rzeczy 
—że trudności, które napotykają na drodze 
do „robienia karjery* mają za przyczynę 
to wtargnięcie proletarjatu w ich sferę dzia 
łania i że jednem wyjściem z tej sytuacji 
jest przywrócenie dawnego stanu  reczy: 
zamknięcie napowrót tych proletarjuszy w 
warsztatach i biurach. 

Tym młodym 

  

      

   

ludziom zresztą 

wszystko jedno jaka to ma być ta 
zmiana ustroju o której wszyscy, i ci 
z prawa i ci z lewa, krzyczą, Bylchy 
„prosperować*. Jest to całkowita za” 
trata tego co nazywamy jakimkolwiek 
pionem moralnym czy ideowym. Gdy 

  

zbrakło dawnej szkoły — drillu 
jutkrów — w duszy młodzieży nie- 
mieckiej zapanowała pustka. Obraz 
to godny politowania i ostrzegający 

jednocześnie. 

Egzamin na medycynę 

„Gazeta Polska“ zajmuje się tego- 
rocznym egzaminem na wydział le- 

karski U. Warsz. 541 kandydatów 
streszczało pisemnie wykład na le- 
mat dezynfekcji a potem... stwierdza- 
ło swe uzdolnienia medyczne wypra 
cowaniem o młodości i wiośnie i o 
walce o byt... „Gazeta P.* zapytuje 
któż to te pienia o wiośnie będzie 
oceniał? Anatom, fizjolog, czy gine- 
kolog? 

„Ale żarty na bok. Rozumiemy intencje 
takich egzaminów. Chodzi noprostu o moż 
ność przesiewania i gilotynowania nadmier 
nie licznych kandydatów. Oczywiście—skoro 
na 541 kandydatów jest miejsc zaledwie 120, 
to trzeba przecież całą masę kandydatów od 
rzucić Aby to odrzucanie w Ś_ sposób 
upozorować—urządza się owe kwalifikacyjne 
egzaminy. 

Egzaminy kwalifikacyjne na miektóre wy 
działy uniwersytetu w tej formie, w jakiej 
odbywają się obecnie, są pomysłem ze 
wszechmiar chybionym, gdyż podkopują auto 
rytet szkoły wydającej świadectwa dojrzało 
Ści, a pośrednio i autorytet władz szkolnych; 
nie prowadzą do celu, bo nie umożliwiają 

dokładnej ceny wartości kandydata, a prze 
dewszystkiem dają temat do zupełnie słusz 
nych ironicznych uśmiechów w stronę uni 

wersytetu. A od humorystyki wyższe uczelnie 
nny stać zdala..." 
iestety niewiele pomoże wysfrze- 

ganie się humorystyki, gdy sytuacja 
jest tak smutna „że aż prawie weso” 
ła*. Beznadziejne położenie młodzie- 
ży studjującej niejednokrotnie na- 
stręcza momenty, które pobudzałyby 
do śmiechu — gdyby nie były tak 
zastanawiająco poważne. jim. 
„BATUTS SI SNI ND STSS SSE PISNRŲ, 

Gerbault znów na oceanie. 
MARSYLJA, (Pat). Znany podróżnik Ała- 

im Gerbault odpłynął stąd na żaglowcu. Ce- 
lem jego podróży jest Tahiti. 

Chevalier wygwizdany. 
WIEDEŃ, (Pat). Dzienniki donoszą z 

Rzymu, że znany aktor filmowy Chavalier 

został w Rzymie wygwizdany na koncercie, 

a to z powodu zbyt wysokich cen i zbyt krót 

kiego programu. 

Chcą więcej dzieci. 
BUDAPESZT. (Pat). Burmistrzowie miasi 

wystosowali pod adresem rządu memorjał, 

domagający się progresywnego opodatkowa- 

mia akwałerów oraz rodzin o jednem dziecku 

  

    

      

  

EANET T NATO TSO TIT 

Start balonów. 

  

Podajemy fotografję bałonów, uczestni- 

czących w zawodach o puhar Gordona Ben- 

netta, na lotnisku w Bazylei w chwili odlo- 

tu „Połonji*, pilotowanej przez Władysława 

Ponarskiego i Antoniego Janusza. W, środku 

widzimy zwycięski balon amerykański „U. 

  

S. Navy*. Jak wiadomo prawie wszystkie 
balony lądowały na terytorjum polskiem, 
przyczem „Polonia“ uzyskała w zawodach 
4-te miejsce, przelatując około 1200 kilo- 
metrów. 

  

W dniu imienin ś.p. 
Prezydentowej Mościckiej. 

WARSZAWA (Pat). W dnu 29 b. 
m. jako w dniu imienin ś, p. Prezyden 
towej Michaliny Mościckiej straniem 
komitetu zrzeszonych organizacyj spo 
łecznych, zostało odprawione w kate 
drze $. Jana nabożeństwo za spokój 

szy Ś. p. zmarłej, celebrowane przez 
ks. biskupa polowego Galla. Na nabo 
żeństwie byli obecni członkowie rzą 
du z zastępcą p. premjera ministrem, 
Zawadzkim, marszałek Sejmu Śwital 

ski, marszałek Senatu Raczkiewicz, J. 
E. ks. kardynał Kakowski, posłowie i 
senatorowie, generalicja, przedstawi 
ciele władz, urzędów i instytucyj pań 
stwowych i komunalnych. Na nabo: 
żeństwie obecna była również p. mar 
szałkowa Piłsudska, Świątynię wypeł- 
niły szczelnie delegacje stowarzyszeń 
i organizacyj społecznych z poczta 
mi sztandarowemi oraz delegacje 

szkół. 
WARSZAWA (Pat) W dniu 29 b. 

m. wieczorem w sali teatru Wielkiego 
odbyła się akademja ku czci Ś. p. Mi- 
chaliny Mościckiej, W. uroczystości 
żołobnej wzięli udział członkowie do 
mu cywilnego i wojskowego Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, wielu 
dostojników m. in. marszałek Sejmu 
Świtalski, marszałek Senatu Raczkie 
wicz, ministrowie, prezes Sławek i in- 
ni. Przybyła również Marszałkowa 
Piłsudska oraz b. minister Jan Pił: 
sudski. Bardzo licznie reprezentowa- 
ne były organizacje społeczne, szcze 
gólnie oraganizacje kobiet. Po peł- 
nych żalu i wzruszenia przemówie 
niach posłanki Moraczewskiej oraz 
posłanki Jaworskiej odbyła się część 

koncertowa. 

      

  

   

  

ci 

W całym kraju odbyły się w dniu 
imienin Ś. p. Prezydentowej Mościc 
kiej obchody żałobne na które złoży 
ły się uroczyste nabożeństwa i aka- 
demje. 

  

Polska ekspedycja polarna. 

OSLO (Pat). Kierownik polskiej 
ekspedycji polarnej w przejeździe z 
wyspy Niedźwiedziej przez Oslo u: 
dzielił korespondentowi Pat. wywia- 
du, w którym oświadczył m. in.: do- 
tychczasowe rezultaty prac wyprawy 
polskiej pozwałają na najśmielsze na 
dzieje z punktu widzenia badań nad 
zaburzeniami magnetycznerai i rad- 
joelektrycznemi. Pierwsze takie do- 
Świadczenie przedstawione już uczo- 
nym skandynawskim wywoła łoz ich 
strony najserdeczniejsze powinszowa 
nia. 

Wyspa Niedźwiedzia, będąca sie- 
dzibą wyprawy jest specjalnie cieka- 

wa jako ośrodek owych zaburzeń ma 
gnetycznych i radjoelektrycznych. 

Zgon artystki. 
WARSZAWIA, (Pat). Włkzoraj zmarła w 

Warszawie znana artystka scen stołecznych 
śp. Marja z Zakrzewskich Chaveau. 

Zgon prawnuczki Napoleona. 
RZYM, (Pat). Wi miejscowości Fano zmar 

ła w wieku 90 lat hrabina Fortumata Bracci, 
wnuczka Lucjana Bonaparte księcia Gani- 
no, ostatnia ąca prawnuczka Napoleona I, 

urodzona w Cani a wychowana w a- 

ryżu na dworze Napoeona IM. Księżniczka 

Bonaparte wyszła zamąż w roku 1865 za hr. 

Juljana Bracci i osiadła w Fano, w pałacu 
męża. 

  

    

Ponury bilans. 
LONDYN, (Pat). Wedłe danych Amery- 

kańskiego Czerwonego Krzyża, bilans kata- 
strofy, jaka nawiedziła wyspę Portorico, 
przedstawia się następująco: 190 zabitych. 
zgórą 1800 rannych i 9 tysięcy domów zni- 
szezonych, 75 tysięcy osób bez dachu. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Wygrana loterji pań 

— 154.409; 15 ty 
.914; ięcy złotych — 

, 58.113, 154.084; 3 tysiące złotych — 

      

   

   

  

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

Ś. P. ŻWIRKI I WIGURY 

pióra red. B. W. Święcickiego , 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tylko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 
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ULUBIONAPASTA DO OBUWIA 
  

WłADOMOŚCI z KOWNA 
SKŁAD SĄDU NA PROCESIE PROF. WOL- 

DEMARASA. 

Prezes Trybunału 
kajtis wyznaczył skład 
wyznaczoną na dzień 
Woldemarasa. Jako oskar 1 publiczny wy 
stąpi w Trybunale Naj szym wieeproku 
rator Waltis, sędziami będą wiceprezes Try 

bunału Czapas i członkowie Staszkiewicz 
oraz Brazajtis. Świadkowie: Prezydent Pan- 
stwa Smetona i premjer Tubelis złożą zezna 
nia u siebie w domu. 

Sprawa jak ostatecznie uchwalono, odbę 
dzie się przy drzwiach zamkniętych. 

    

adu, który rozpatrzy 
bm. sprawę prof 

  

WOLDEMARAS ZNÓW! PRZED SĄDEM. 

Dnia 27 b. m. Trybunał Najwyż- 

szy przystąpił do rozpatrywania spra 
wy Woldemarasa oskarżonego o przy 
właszczenie 55 tys. koron duńskich. 

Na rozprawę nie stawili się Świadko- 
wie: prezydent Smetona, poseł litew- 
ski w Szwecji Savickis, poseł litewski 
w Paryżu Klimas, w Czechosłowacji 
Auksztolis, w St. Zjednoczonych —- 
Valutis. Stawili się natomiast: prem- 
jer Tubelis, b. premjer Galvanauskas 
prezes Rady Stanu Szylingas i inni. 
Przy otwarciu posiedzenia trybunału 
Woldemaras_wręczył przewodniczące 
mu obszerny memorjał zawierający 

pretensje do skarbu państwa w wyso 
kości przeszło 90 tys. litów. Sprawa 
rozpatrywana jest przy drzwiach zam 
kniętych. Wołdemaras nie przyznaje 
się do winy twierdząc, że rząd winien' 
mu jest znacznie więcej niż 55 tys. 
koron duńskich. 

Woldemaras został 
uniewinniony. 

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna, iż 
Trybunał Najwyższy. po przesłucha- 
niu zeznań świadków i replik stron, 
udał się na naradę, po 2 godzinach 
wydał wyrok uniewinniający Wolde 
marasa. 

OGROMNE BANKRUCTWO NA LITWIE. 

Przed paru tygodniami zbankrutowało w 
Szawlach ogromne przedsiębiorstwo skórni- 
cze „B-ci Nuroków*. Obu Nuroków osadzono 
w więzieniu ze względu na podstępny cha- 
rakter bankructwa. 

Ogólna suma pretensji wierzycieli wynosi 
przeszło 5 miljonów It. 

PROFESOR HERBACZEWSKI 
NA EMERYTURZE. 

Rada Wydziału Humanistycznego  uni- 
wersytetu kowieūskiego uchwaliła zwrócić 
się do Ministerstwa Oświaty z prośbą o wyz- 
naczenie prof. Herbaczewskiemu emerytury 

szczęśliwszego rywala, szuka na Lit- 

wie schronienia i pomocy,  Witołd 

anajduje okazję do wmieszani = 

w sprawy tatarskie i przedsiębierze 

w latach 1397—9 szereg wypraw na 

tatarszczyznę, z których ostatnia koń 

czy się klęską nad Worsklą. 

Wówczas to Tochtamysz zostaje 
gościnnie przyjęty i otrzymuje docho 
dy z włości lidzkiej na utrzymanie 
w roku 1397 i mieszka w Lidzie aż 
do 1399 r. Przez długi czas było na- 
zywate miejsce, gdzie dziś stoją bu- 
dynki plebanji rz. katolickiego koś- 
cioła „Tochtamyszowym dworem '*. 

W klka lat później podstępuje pod 

Lidę pozbawiony przez Witołda swej 
smoleńskiej dzielnicy Jerzy Świato- 

sławowicz, chcąc uwolnić uwięzioną 
tutaj swoją rodzinę. Posiłkujące Je- 
rzego Światosławowicza wojska mo 
skiewskie i pskowskie ustępują przed 
nadchodzącym z odsieczą Jakubem 

z Sielicy, strostą lidzkim, pałą miasto 
doszczętnie w r. 1406. 

  

Praca całego pokolenia nad odbu 
dową spalonego miasta legła znów 
w gruzach i zgliszczach, w jakie za- 
mienił Lidę w 1433 r. wichrzący Lit 
wą. po śmierci Witołda, Świdry- 
giełło. 

Przeżyła również Lida i dni rado 
Ścj i wesela. W lutym 1422 r, zjechał 
tu z licznym dworem Władysław Ja- 
giełło po ślubie w Nowogródku z Zo- 
fją, księżniczką kijowską. Parę kró 
lewską podejmował z przepychem Wi 
tołd a gody weselne trwały do wiel 
kiego postu. Wśród gości znajdował 
się nuncjusz Antoni Żeno przysłany 
do Polski przez papieża Marcina V 
dla wybadania świadków w sprawie 

  

żakami i sprawdzenia ich 
przywilejów. 

W latach od 1433 do 1446 dzierża 

wił starostwo lidzkie potomek Toch 
tamysza Hadżi-Girej, którego Kazi 
mierz Jagiellończyk osadził na cha- 
nacie krymskim i w ten sposób przy 
wrócił przewagę Litwy w świecie ta- 

tarskim. Nie była ona jednak długo” 
trwała. Gdy bowiem roku 1470 Kazi- 
mierz Jagiellończyk, chcąc osaczyć 
Moskwę wszedł w porozumienie ze 

Złotą Ordą zawołżańską chan krym- 

ski Mendli-Girej przerzuca się do obo 

zu moskiewskiego, co na kilkadzie 

siąt lat fatalnie zaciążyło nad ziemia- 
mi W. Ks. Litewskiego. 

W roku 1506 pięćdziesiąttysięczna 
orda tatarska pod dowództwem Biti- 
Gireja i Burnasz-Sułtana splądrowaw 

szy ziemie ruskie stanęła głównym 
koszem pod Kleckiem. Obłożnie cho- 
ry Aleksander zwołał pospolite ru- 
szenie, wyznaczając Lidę jako punkt 
zborny. Pospolite ruszenie ściągało 
jednak powoli i niesfornie, i jak zwy- 
kle, nie chciało wyruszyć w pole pod 

dowództwem wyznaczonego przez 

króla a nielubianego, ks. Michała 
Glińskiego. Król zmuszony był wów- 
czas przybyć do Lidy. Towarzyszyła 
mu żona Helena oraz kanclerz Łaski 
i biskup wileński Tabor. 

Tymczasem Tatarzy sforsowaw” 
szy zresztą przez nikogo nie broniony 
Niemen. spalili Żołudek, Bielicę, a 
podjazdy ich zbliżyły się do samej 
Lidy. Chory król dogorywał w kom- 
natach lidzkiego zamku. Nie było 
mowy, by mógł stanąć na czele woj- 
ska, którego liczba nie przekraczała 
4000 ludzi. Rankiem 27 lipca na no: 
szach przywiązanych między dwa ko- 

  

  

  

nie wywieziono krėla do Wilna. Tam 
niemogącego już mówić doszła rado- 
sna wieść o zwycięstwie pod Klee: 

kiem. 
W trzy lata później w sierpniu 

1509 roku odbył się w Lidzie zjazd 
panów litewskich, na którym kano- 

  

nik krakowski Tarło — imieniem 
Korony prosił o pomoc przeciw Boh- 
danowi  Mołdawskiemu. Polaków 
spotkał dotkliwy zawód, bo panowie 
Rady W. Ks..Litewskiego nietylko że 
wymówili się od udziału w wojnie wo 
łoskiej, ale nawet sami zażądali po” 
siłków polskich dla załóg w Smoleń: 

sku i Połocku. 
Wiek XVI i pierwsza połowa XVII 

—to czasy najpomyślniejszego rozwo 
ju miasta. Świadczy o tem chociażby 

fakt, że za czasów Jana Kazimierza 
w przededniu najazdu szwedzkiego 

i wojen moskiewskich Lida liczyć 
miała 15.000 mieszkańców. Wraz z 
konsolidacją stosunków wewnętrz- 
nych w Wielkiem Księstwie Litew- 
skiem traci Lida swój dotychczasowy 
charakter warowni i ośrodka admi 
nistracyjnego wielkoksiążęcych po- 
siadłości, które wskutek hojnych da- 
rowizn królewskich tak stopniały, że 
inwentarz z 1680 roku wylicza, prócz 

Lidy. już tylko wsie: Gornie, Ostrow” 

bory i Borki jako należące do 
iego starostwa  niegrodowego. 

Staje się natomiast Lida ośrodkiem 
życia gospodarczego dużej połaci kra 

ju, zwłaszcza odkąd w r. 1568 przy- 

łączono do powiatu lidzkiego Ejszysz 

ki, Raduń, Koniawy, Dubicze, Wa- 

siliszki i Ostrynę. Jako siedziba sta* 
rostwa grodowego jest centrem admi 
nistracyjnym i sądowym oraz miej- 
scem zebrań sejmików powiatowych. 

    

Sądy w Lidzie odprawiano począt- 

kowo w karczmach na mieście, ale 

tylko do roku 1568 w którym to 

szlachta powiatu lidzkiego prosj kró- 

la Zygmunta Augusta, „aby ..sudy 

ziemskije odprawowany byli w zam- 

ku a nie po korczmach na mies'ie*. 

Ożywionem tętnem musiało tu 
bić wówczas życie gospodarcze, bo 

trudno czem innem wyilumaczyė tak 

duże jak na ówczesne stosunki sku- 
pienie ludności. Konstytucja sej 
z r. 1611 zatwierdziła odbywające 
tu już dawniej dwa razy do 
marki. Ma już wówczas Lida samo- 
rząd oparty na prawie magdeburg- 
skiem. Wszystkie place miejskie pier 
wotnie stanowiły własność  wielko- 
książęcą i należały administrecyjnie 

do folwarku lidzkiego. Mieszczanie 

płacili czynsź roczny: prawo dzierża- 
wy było wieczyste. Korzystali również 
z gruntów podmiejskich za opłatą 
czynszu dzierżawnego, który w XVII 

wieku wynosił około 2 złotych od 
włóki. Oprócz czynszu korzystający 
z nadzielonych gruntów podmiejskich 
dawali pewną iłość dni roboczych w 

czasie żniw, jak również obowiązani 
byli do sypania grobli i napiawy 
mostów. 

Z biegiem czasu przechodzą całe 
kompleksy placów miejskich na włas 
ność osób prywatnych, przeważnie 
szlachty, jużto drogą darowizn, jużto 
drogą kupna. Majewscy, Aleksandro- 
wiczowie, Godebscy, Zgirscy. Olech- 
nowiczowie, Konopniccy. Kudowscy. 

     

    

   
  

    

Frąckiewiczowie, Radymińscy, Ro 
merowie — oto nazwiska tych właś- 

cicieli. 

лер Ва
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Bohaterski czyn żołnierzy K.0.P-u. 

Z narażeniem własnego życia ratują komendanta 
litewskiego. 

Niezwykłe poruszenie wywołał wśród 
straży granicznej litewskiej odcinka druskie- 
miekiego fakt uratewania komendanta odcin- 
ka litewskiego przez dwóch żołnierzy KOP. 

Przedwczoraj o godz. 12 w południe ko- 
mendant odcinka litewskiego w towarzyst- 
wie kilku żołnierzy wyjechał łodzią moto- 
rową na inspekcję sirażnie położonych 
wzdłuż brzegu Niemna. W; czasie inspekcji 
kiedy łódź znajdowała się koło wsi Rycele 
skutkiem siłnego wiatru, czy też znacznego 
przechylenia się, łódź wywróciła się wraz 
ze znajdującemi się tam csobami. Silny prad 
niezwłocznie porwał trzech strażników wraz 
z oficerem, komendant zaś trafił na wiry 
znajdujące się niemal na środku rzeki. 

Wypadek zauważyło dwóch żołnierzy K. 

O. P. którzy z narażeniem własnego życia 
rzucili się na ratunek tonącym Litwinom. 
Po pewnym czasie żołnierze zdołali nieprzy- 
temnego już komendanta wyciągnąć z wody 
i ułożyć w łodzi swojej, poczem prbyhyli 
szezęśliwie de brzegu i uratowanego oficera 
vddali straży litewskiej. Inni strażnicy tym- 
czasem przy pomocy rybaków zdołali rów- 
nież się uratować. 

Wypadek uratowania przez żołnierzy poł 
skieh litewskiego oficera spotkał się z wiei- 
kiem uznaniem ród straży litewskiej jak 
również i ludności pogranicza. Zaznaczyć 
należy, iż jest to drugi wypadek wyratowa- 
nia z tepieli litewskich strażników przez 
żołnierzy połskich. 

    

Groźny pochód żywiołu. 
6 domów mieszkalnych i 6 budynków gospodarskich 

padło pastwą płomieni. 
We wsi Zagajnie Małe gm. zaleskiej w 

mocy z 27 na 28 b. m. w domu Andrzeja Kul 
cia wybuchł pożar. Ogień szybko objął są- 
siednie budynki i w niespełna pół godziny 
«zęść wsi stanęła w płomieniach. Dzięki na- 
tychmiastowej akcji ratunkowej — pożar 
zdołanc zlokalizować po dwóch godzinach 
walki z groźnym żywiołem. Pastwą płomieni 

padło 5 budynków mieszkalnych, 6 gospo- 
darskich wraz z żywym i martwym inwenta 
rzem. Straty wynoszą około 40 tys. zł. 

Pożar powstał, jak ustaliło dochodzenie 
z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, 
syna Kulcia Bolesława, który w nocy uda- 
wał się z zapaloną pochodnią do spiżarni po 
jedzenie i tam zaprószył ogień. 

Stracenie szpiega w Nieświeżu. 
Przed kilku dniami wyrokiem Sądu Do 

raźnego skazany został na karę Śmierci 
przez powieszenie Piotr Kryeki mieszkaniec 
wsi Kromlewo (koło Nieświeża). Krycki о- 
skarżony był © szpiegostwo na rzecz jedne 
g0 z państw ościennych. 

   

  

Wyrok wykonano wczoraj nad ranem w 
Nieświeżu. 

Egzekucji 
kat Braun. 

dokcnał nowozaangażowany 

Był to jego pierwszy występ. 

Wrześniowa burza. 
BRZEŚĆ n. B. Z pogranicza komunikują, 

że na terenie odcinków granicznych Mikasz: 
wicze i Jaśkiewicze, oraz na terenach powia- 
tów pińskiego i koszyrskiego, przeszła gwał 
'towna burza z piorunami, wyrządzając 05- 
romne spustoszenia. Potężna wichura zerwa- 
da dachy przeszło z 50 domów mieszkalnych 

  

powywracała stodoły i stajnie, zniszczyła 
kilkaset drzew i połamała 100 słupów telefo- 
nicznych. Od uderzeń piorunów 4 osoby po- 
niosły śmierć, kilka osób odniosło ciężkie po 

parzenia i obeenie walezą one ze Śmiercią 
w Szpitalach 

Zderzenie się auta z furmanką. 
„Na szosie grodzieńskiej między wsiami 

Augustówka a Milańce samochód prywatny 
p. Kulcewicza z Piotrowszczyzny skutki m 
omijania wozów wpadł na furmankę Jana 
*Czyżewicza z Borejków. Włóz Czyżewicza zo 

Mołodeczno. 
Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY POŻAR- 
NYCH OKR. MOŁODECZAŃSKIEGO 

Zgodnie z planem pracy. zatwierdzonym 
przez Związek Wojewódzki, w dniu 25 bm. 
odbyły się Zawody Zespołowe Straży Pożar- 
mych Okręgu Mołodeczańskiego, połączone z 
pokazem gazowym z okazji „Tygodnia L. O. 
P. P.* przy współudziale straży mołodeczań- 
skiej 

Do zawodów, które poprzedzone zostały 
wysłuchaniem nabożeństwa i defiladą przy- 
jęta przez starostę p. M. Olszewskiego w 
towarzystwie inspektora wojewódzkiego st 
ży pożarnych i przeds icieli władz wojsko 

wych, stanęło 10 stra: w czem 2 straże 
wojskowe i 3 drużyny szkolnego przysposn- 
bienia pożarnego. 

Ćwiczenia straży wykazały zardzo znacz- 
my nakład pracy, włożonej przez Straże i 
-Związek Okręgowy w osobach prezesa okrę- 
gowego związku p. E. Banela i instrukto 
Ńt. Beperszcza, a wszczególności odnoś 

żyn szkolnych szkół Mołodeczno Nr. 
iurle, których dziarski wygląd i spraw- 

„ne ćwiczenia [wzbudzały zachwyt liczni 
-zgromadzonej publiczności która hucznemi 
"oklaskami wynagradzała ćwiczących chlop- 

    

  

  

  

     

  

   

   

  

   ownicy szkół pp. Łukaszewicz i Pro- 
kopowioz w okl h tych zapewne znależli 
i dla siebie czę: łusznie należnego im wy- 
nagrodzenia za poniesiony trud i starania 

Sąd konkursowy przyznał I-sze i H-gie 
mmiejsce drużynom straży pożarnej z Moło- 

   

    

    
Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE W rolach 

głównych 

Dziś i dni następnych! 

ragadja kochanków 
eżyserji króla reżyserów Joe May'a. 

H. A. Szlettow 
oraz jana Haid i Gustaw Frochiich. 

  

stał roztrzaskany, zaś Czyżewicz odniósł po- 
kaleczenia głowy i twarzy žewicza Kul- 
cewicz odwiózł autem do najbliższego ambu- 
latorjum celem opatrzenia ran. (eł 

    

  

deczna Ill-cie miejsce drużynie straży Ra- 
doszkowickiey IV-te miejsce drużynie 4 
Kraśnego, bowiem bardzo dobrze wyszkolo- 
ne straże wojskowe stanęły do zawodów 
poza konkursem. 

Do pomyślnej organizacji zawodów przy 
czyniły się również w znacznym stopnia 
władze wojskowe na czele z p. płk. Smolar- 
skim. 

Po zawodach, których zakończenie od. 
było się przy Świetle pochodni, zawodnicy 
udali się na dobrze zasłużony wspólny po- 
siłek, który harmonijnie zakończył całą orga 
nizację pokazów, sprawnie przez Związe 
Okręgowy przeprowadzonych. 

  

Zabójstwo podczas zatargu przy pasa 
niu bydła, 

Onegdaj we wsi Dziublewszczyzna gm. 
Kraśne pow. mołodeczańskiego powstała na 
łące kłótnia na tle pasania bydła na ebcej 
łące, pomiędzy Janem Milgujem a Hilarym 
Rudkiewiczem. W; rezultacie Rutkiewicz 0- 
trzymał cios kamieniem w głowę i po 2-ch 
godzinach zmarł. te) 

Wilejka. 
Pobili Wilka. 

Na drodze Kurzeniec—Kłynie w pow. wi- 
lejskim napadli na Macieja Wilka mieszkań- 
cy wsi Kłynie, Władysław Żukaniece i Alek- 
sy Guter i połamałi Wilkowi 3 żebra, rękę 
i nogę, bijąc Włlka niemiłosiernie kijem. 

Żukańca i Gutera aresztowano. (e) 

  

Potężny dramat erotyczny p. t. 

znany na naszym ek- 
ranie z „Ajda trojka” 

  

Wstrzymanie licytacji ruchomości 
hr. Potockiego w Baranowiczach. 

W dniu 27 września w Urzędzie 
Skarbowym w Baranowiczach miała 
się odbyć licytacja ruchomości zaję- 
tych przez komornika w majątku 
należącym do hrabiego Potockiego, 

z tyłułu zaległych podatków, których 
suma sięga 2 miljonów złotych. Rze- 
'czywiście punktuałnie o godzinie 10 
rano rozpoczęła się licytacja i zdołano 
zaledwie sprzedać piękną głowę 
sia. gdy nadszedł ielefonogram 

  

do 

Urzędu Skarbowego, by natychmiast 
wstrzymać licytację. W związku z po- 
yższym telefonogramem przerwano 

licytację która wielokrotnie już nie 
Ž JŚć do skutku z powodu za- 

rządzeń otrzymywanych z Warszawy 
gdzie hr. Potocki nie przestaje inter- 
wenjować w swoich sprawach podat- 
kowych. A tymczasem zaległości po- 
datkowe hr. Potockiego rosną w dal- 
szym ciągu. 

  

  

Tajemnica autora scenarjuszy 
filmowych. 

Zamordował czy niewinnie cierpi? 

  

Przed kilku mi ami prasę całej Pol- 
*ski obiegła wiadomość © sensacyjnem żono- 

bójstwie dokonanem w Grodnie przez urze 
dnika magistratu i jednocześnie auiora ser- 
narjuszy filmowych M. Milejkowskiego po- 
thodzącege z Wilna. 

Zwłoki zamordcwanej ujawniono pewne- 
$o poranku w kuchni mieszkania zajmowa- 
nego przez Milejkowskich. Jak orzekła ek- 
spertyza lekarska, obłane Gne były ni i 
zawalane sadzą, ee nasuwalo przypuszezenie, 
iż morderca, po dokcnaniu swego okrapnego 
tzynu usiłował ofiarę spalić w piecu lecz 
widocznie został spłoszeny. 

Aresztowany pod tym zarzutem Milejko- 
wski uporczywie nie przyznawał się do wi- 
ny twierdząc, że mordu tego nie dokonywał. 
Podczas rozprawy w Grodzieńskim Sądzie 
Okręgowym wyszły najaw niezwykłe cha- 
rakterystyczne ckoliczności, rzucające dziw- 
ne światło na całą tę ponurą historję. 

Osoba oskarżonego wywołała szczególne 
zainteresowanie. Twierdził on w kilkago- 
dzinnem przemówieniu, że żona jego niszczy 

mu życie, gubiąc talent. Nie chciała wi 
rzyć w jego zdolności literackie, przes 
dzała w pracy, a nawet wyśmiewała. 

Sąd ekręgowy skazał wówczas Milejków- 

"skiego na trzy lała więzienia. 

  

  

  

  

  

    

    

Od wyroku tego odwołali się do wyższej 
instancji prokurator i obrońca. 

Jak się obeenie dowiadujemy, sensacyjna 
ta sprawa wyznaczona została do rozpozma- 
nia w Wileńskim Sądzie Apelacyjnym na 
dzień 8 października r. b. 

W) związku ze zbliżeniem się terminu roz 
prawy z polecenia władz sądowych przewie- 
zione onegdaj do Wiilna z więzienia gro- 
dzieńskiego oskarżonego Milejkowskiego, któ 
rego na własne żądanie umieszczono w osob 
nej eeli. Milejkowski przedewszystkiem po- 
prosił c atrament i pióro, bowiem ma zamiar 
napisać obszerne wyjaśnienie, które ma 
przedstawić wileńskiemu Sądowi Apelaeyj- 
nemu, oraz chce mieć możność kontynuowa 
nia pracy nad napisaniem nowego scenar- 
jusza tilmowego osnutego na motywach je- 
go własnej tragedji życiowej. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że oskar- 
żeny Milejkowski w dalszym ciągu nie przy 
znaje się do zamordowania żony twierdząc, 
że padła ona efiarą choroby, na którą cier- 
piała od dłuższego już czasu. 

Na rozprawę władze sądowe zawezwały 
trzech nowych ekspertów, a mianowicie: p. 
prof. Siengalewieza, prof. Odyńca oraz dr. 
Jankowską. 

BOU R JE BEER AGI LPA BRL 

Ciekawa wystawa. 

  

  

W” Pałacu Sztuk Pięknych w Sztokholmie 
otwarto nowy rodzaj wysta — mianowi- 

  

   
cie w 

niez 
tawę kwiatów i r: 
le harmonijną całoś 

Tworzą one 

    

NEESEOEERE ZEDO TATTTSPRI SS S 

Echa strzałów przy ul. Zawalnej. 
Co zeznaje eksporter grzybów Janczewski. Jaką rolę 

odegrał Miszka Grek. Dwie osoby zatrzymane. 
We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

nosilišmy © wypadku jaki miał miejsce o- 
negdaj o godzinie 8 wieczorem w jednej z 
bram przy Halach Miejskich przy ulicy Za- 
walnej Obeenie dowiadujemy się w tej spra 
wie następujących szczegółów: 

Mojżesz Jakóbczyk, do którego strzały 
zostały skierowane i którego podejrzliwy 
wiarszawianin zranił, uderzając rękojeścią 
rewalweru w twarz zeznał w komisarjacie eo 
następuje: żona jego jest właścicielką skle- 
pu wpobliżu hal. 

O godzinie 8 wieczorem po zamknięciu 
sklepu wszedł do jednej z bram w celu za- 
łatwienia pewnej fizjologicznej potrzeby. 

Zauważywszy jednak w bramie nieznane- 
go osobnika zatrzymał się, czekając aż nie- 
znany osobnik odejdzie. Osobnik ów nie 
powiedziawszy mu jednak ani słowa, bez 
jakiegokolwiek bądź uprzedzenia wydobył 
nagle rewolwer i oddał na postrach w jego 
kierunku dwa strzały, poczem dopiero za- 
żądał od przestraszonego Jakóbczyka by pod 
niósł ręce do góry i porzucił laskę, która 
miał w ręku. A gdy Jakóbczyk zadośćuczynił 

  

temu żądaniu, nieznany uderzył go z całej. 
siły rękojeścią rewolweru w twarz. Przera- 
żeny Jakóbczyk zdołał jedynie wykrztusić. 
„Pan się myli“, 

W komisarjacie wyjaśniło się, že strze- 
łał do Jakóbczyka kupiec warszawski Jan- 
ezewski eksporter grzybów, który bawi w 
Wiilnie już od dwóch tygodni. 

   Janczewski oświadczył, że rzeczy 
omylił się w danym wypadku. Czyn jego nie 
jest jednak tak niezrozumiały i pozbawiony 
wszelkieh podstaw jakim się wydaje na 
pierwszy rzut oka. 

Według wyjaśnień  Janczewskiego miał 
on w tych dniach starcie ze znanym na te- 
renie naszego miasta awanturnikiem „Misz- 
ką Gre! * który zagroził mu, że sie 
„odegra*. Janczewsik wiedizał dobrze, jaka 
upinią cieszył się Grek i bał się go. 

Stojąc późno wieczorem w bramie zan- 
ważył angle csobnika łudząco podobnego w 
ciemnościach do „Miszki Greka*, a że miał 
przy sobie 1500 zł. i obawiał się ze strony 
ewego osobnika jakichś czynów agresy 
nych postanowił uprzedzić go i w tym też 
celu eddał w jego kierunku dwa strzały, po- 
czem uderzył go rękojeścią rewolweru w 
twarz. Depiero później, gdy nadbiegł polic- 
jant okazało się, że popełnił fatalną po- 
myłke. 

Jak się dowiadujemy pomyłka Janczews- 
kiego wydaje się tem dziwniejsza, że znał on 
csobiście Jakóbczyka. 

W. sprawie tej policja wszczęła energiez- 
ne dochodzenie. 

Wi trakcie przeprowadzonego dotychczas 
dochodzenia policja śledcza  przytrzymała 
nawet dwóch osobników mających rzekomo 
jakiś związek z wyżej opisanym wypadkiem. 
Bliższe szezegóły dochodzenia trzymane są 
narazie w tajemnicy. (e) 

  

   

Wytępił całą rodzinę. 
Czy wiecie, co to jest „poczyłalność zmniej. 
szon „zboczenie patologiczne”, „motywy 

  

dziwne”, ..głód uczuciowy” ze „wzmożoną 
i a 

   а stko terminy z języka rozpraw 
sądowych. Istnienie ich sprzyja doli oskarżo- 
nego. Są surowcem, z którego na przewodzie 
sądowym jest wytwarzany towar z etykietą: 
„okoliczności łagodzące”, 

Analizę tych wszystkich terminów zna- 
leźlibyście na rozprawie Sądu Apelacyjnego 
dnia 29 b. m. z okazji Józefa Kota oskarżo- 
nego o wymordowanie reszty swej rodziny 
(zaczął ją wymordowywać przed kilku laty, 
uśmiercając swego, ojca). Znaleźlibśycie na 
tej rozprawie jeszcze inny termin, inaczej 
wpływający od wyszczególnionych na wymiar 
kary: termin: „postępek ohydny*. 

Przed kilku laty Józef Kot wrócił z Ка- 
nady do wsi rodzinnej Żadziewo w powiecie 
prużańskim. Wrócił z kupą pieniędzy. Ulo- 
kowal je w ojcowem gospodarstwie i przez 
kilka miesięcy żył w szczęściu i zgodzie. 

W Kanadzie przed wyjazdem zamordował 
człowieka, odbył karę i wrócił do kraju na 
nowe, uczciwe życie. Zły duch, kusiciel do 
złego nie został jednak za oceanem i cień 
swego skrzydła rozwinął nad zagrodą Ko- 
tów. „Źle ojciec gospodaruje, krzywdzi cię*—- 
podszeptywał. 

Józef Kot nie był ani sangwinikiem, ani 
cholerykiem — temperament miał melancho- 
liczny. Uraza nie powodowała natychmiasto- 
wych reakcyj, zapadała głęboko w duszę i 
tam dojrzewała w zemstę, 

Józef Kot długo się nosił z urazą do ojca, 
aż zażądał od niego podziału gruntu. Gdy 
ło nie nastąpiło, znów medytował, gryzł w 
Sobie krzywdę, zacinał się w niena' й 
w końcu rozpłatał ojcu czaszkę. Karę w s 
dzie dostał bardzo łagodną — 3 lata cięż- 

    

kiego więzienia, po odbyciu jej, ośmielony 
wymiarem kary — zabrał się do pozostażych 
członków rodziny. 

Miał jeszcze mątkę i brata, 
nie było trudno. : 

Raz brat kazal mu (dla ilustracji po- 
dajemy że Józef Kot jest 37-letnim męż- 

czyzną) za jakieś przewinienie, niedbalstwo 
w pracy, czy niedopilnowanie snopków klę- 
czeć w kącie 2 kwadranse, W ciągu tych dwu 
kwadransów powstał w duszy Józefa zamiar 
uśmiercenia brata. Zamiar ten miał dojrze- 
wać dwa latal W międzyczasie postanowił 
sobie również zabić matkę, a to ża to, że mu 
źle uszyła koszulę. 

3 czerwca 1931 r. wrzód urazy nabrzmiał 
ostatecznie, wystarczyłoby lekkiego trącenia 
szpilką by nastąpiła erupcja zbrodni, 

Brat, Mikołaj Kot zły wybrał moment 
do złajania niebezpiecznego brata za zły do- 
gląd obory. 

O krzywdę 

Józef pochwycił ciężki młot i raz ciknął” 
w ciemię brata (Mikołaja) to (wystarczyło), 
potem chwycił siekierę i matce (Barbarze) 
zadał cztery rany śmiertelne. 

Sąd Okręgowy dnia 3 czerwca 1931 roku 
skazał Józefa Kota za bestjalskie czyny na 
karę śmierci przez powieszenie, 

28 b. m. na rozprawie Sądu Apelacyjnego, 
zastanowiwszy się nad dzikością ii dziwnością 
motywów, przyjąwszy niezupełną normalność 
umysłową oskarżonego i to, że wypadek ten 
odbiega charakterem od typowych morderstw 
Których liczba obecnie sią wzmfiga i przeciw 
którym trzeba stosować w celach prewencyj- 
nych specjalnie wysoki wymiar kary, posta- 
nowił: 

Wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie u- 
chylić i skazać Józefa Kota na 15 lat wiezie- 
nia, z pozbawieniem praw na przeciag Jat 

10. Ost. 

    

Przyłapali braciszka od świętego Franciszka. 
Pamiętamy dobrze z literatury pięknej 

posągowy typ zakonnika kwestarza, uv 
niony przez Ś. p. Adama Mickiewicza %* 
książce p. t. „Pan Tadeusz“. 

Dziś spotkać podobnie wspaniałe okazy 
jak ksiądz Robak coraz trudniej, 

Po latach niewoli, walk i zmartwychwsta 
nia. wogóle po rozmaitego rodzaju latach 
patrjotycznych nastąpiły lata ciężkie, kryzv- 
sowe. Ludzie pomarnieli. Powszechny upade 
„jakości* daje się za wać również i w 

branży ludzi, któr zują ukryte cela 
„pod płaszczem* płaszcza 

Ks. Robak w r. 1811 nakładał przyodzi»- 
wek kwestłarza by głosić radosną wieść 
Napoleonie. 

W r. 1932 Waldemar Wialentv Rzymek 
przebrany za braciszka od św. Francji 
od stycznia do<marca w miastach Kobr; 
Opocznie, Kutnie, erniewicach zbierał 
składki na fałszywą księgę kwestarską, po- 
sługując się podrobioną legitymacją na imię 
brata Ryszarda Osiadacza 

Na rozprawie w Wileńskim Sądzie Okre- 
gowym dnia 28 bm. wyszło na jaw, że bvł 
już raz wydalony z jednego klasztoru, mia- 
nowicie z zakładu Lubelskiego za podobne 
malwersacje. 

Rzymek 

    

     
     

      

   
  

  

    

  

  

wykręcał się, że ło nie były 

malwersacje, lecz szantaż jakiejś niewiasty, 
która go zmuszała do małżeństwa z córk: 
roszcząc sobie do tego prawo z powodu 
74. wpłaconej składki. Pozatem mówił, że 
legitymację na cudze nazwisko wystawiły 
mu właadze zakonne .w osobach O. O. Mał- 
kowiaka i Chrzanieckiego, którym wręczał 
zebrane kwoty. 

Śledztwo jednak wykazało, że legitymacie 
podrobił sam oskarżony, przy pomocy nie 
jakiego Markiewicza, a pieniądze sobie przy- 
włas . Wj czasie rewizji znaleziono 130 
złotych. у 

Po przesłuchaniu świadków i mowie os- 
k cielskiej Rzymek wstał by wypowie. 

d itnie słowo”. I tu nastąpił mo- 
ment najzabawniejszy: 

Proszę wysokiego Sądu, tak jak jestem 
i pragne zostać zakonnikiem do winy się nie 

przyznaję, ale przyrzekam wobec wysokiego 
Sądu, że już nigdy podobna rzecz się nie 
powtórzy. 

Qskarżony wyraził skruchę z powodu 
przestepstwa, do którego się nie przyznał! 

Po krótkiej naradzie Sąd postanowił rze- 
komego zakonnika, podszywającego się pod 
habit celem nieuczciwego zysku—ukarać 2- 
ma latami więzienia, z pozbawieniem barw 
na lat 10. Ost. 

  

   

  

  

   

   

    

  

      

Towarzystwo „Rob. bud" ofiarą aferzysty. 

  

Piękna to my: zwalczanie bezrobocia, 
zwłaszcza gdv podejmie tę myśl instytucja 
społeczna, która stawia sobie cele niietylko 
filantropijne. lec jeszcze dalsze: wychowaw 
cze i państwowe. 

Wiedy cel zaczyna  uświęcać środki i 
wciąga się do pracy dzielne jednostki, skąd- 
linąd nie zasługujące na pełne zaufanie — 
w nadziei, że zalety przeważa wady. 

Czasem jednak z tem uświęcamiem šrod- 
ków niewszystko idzie rak po maśle i kończy 
się stosowaniem środków... prewencyjnych, 
karnych. В 
Towarzystwo Robbud. (Robót budowlanych) 
miało wzniosłe cele i przykry incydent. Zało 
żono ten związek cełem ożywienia ruchu bu- 

dowlanego, walki z bezrobociem i t. d. Pre- 
zesem towarzystwa został inż, Grzegorz Mer- 
son. wiceprezesem Romuald Bancerewicz, 
sekretarzem Jan Raro. 

Merson spełniał role oficjalną i reprezen- 
tacyjna, pensji mie pobierał, prócz 200, po- 
tem 400 zł. na reprezentację, Właściwy: 
kierownikiem przedsiębiorstwa był Bancere- 
wicz. Energiczny ów człowiek powijał coraz 
nowe płany i projekty, To zaciągnąć pożycz- 
ke w Zwiazku Spółek Zarobk., to zrobić eks- 
pedycje do Warszawy. to wejść w porozu- 

        

mienie z firma zagraniczną. A przedewszyst- 
diem nalegał na innych członków zarządu, 
by przelano nań prawo podejmowania go- 
łówki. W końcu powierzono mu kasę i... 

w listopadzie ub. roku kasa zawierała już 
24.000 długów, ile w tem było złej woli tru- 
dmo dojść, w każdym razie były karygodne 
niedbalstwa. Bancerewicz sam wypłacał sobie 
gażę, ale w wymiarze większym niż mu się 
należało, Rozrachunku nie można było do- 
konać, bo księgowość była „pod zdechłym 
psem“. 

W listopadzie wtrącił się w rzecz Merson. 
Zawiesił swego wiceprezesa w czynnościach 
i do rady nadzorczej (w styczniu r. b.) wysto- 
sował pismo o usunięcie Bancerewicza. 

Jednocześnie, nie chcąc mu robić zupełnej 
krzywdy. „z łaski* mu dawał zarobić, przy 
tranzakcjach jakie improwizował obecny 
podsądny. Były nadzieje, że swa „działalno- 
*cią gospodarcza* potrafi wynagrodzić uczy- 

nione szkody. Gdyby tak dła firmy zrobił 
obrót *2.000.000 zł. — o włedy inż. Merson 
gwarantował mu nietylko: rzucenie w nie- 
pamięć nadużyć—niedokładności, ale oprócz 
przekreślenia strat firmy — jeszcze grątyfi- 

kacj O 
Niestety „kokos* się ine udał i Romua!td 

      

   

  

  

Dzieci przed zimą. 
Jeszcze jest ciepło jeszcze w piecach pa 

lić nie trzeba, jakiś ubogi obiad zgotuje się 

na „šzakalkach“ zbieranych tu i ówdzie. 

Jeszcze dzieci mogą biegać koło domu i do 

szkoły w płótniankach i trepkach.. ale to 

ostatki. Z 

ło. A tu na 

nie mają ani ciepłych ubr 

Trzeba zbierać co kto może, + 3 

zdaje że możemy! Tak duże sumų 

się z małych datków, tak wiele można usz 

ubrań z różnych nieużytecznych kawałków. 

Wiszystko co jest zbyteczne w domu, odda- 

wajmy do Tow. W!ncentynek, które szyje 

dla dzieci i dorosłych z otrzymanych kawał- 

z może być zimno, deszcz i bło- 

    

obuwie ani grosza. Setki dzieci 

ń, ani obuwia. 

    

     

ków. 

Niniejszem 

dla trzech dziewczynek lat od 5 do 10, sz 

a. Gdyby 

syte i ubrane, mogły 

widzieć z bliska, porozmawiać z temi mat- 

kami, które blade, niedokarmione, bo odda- 

zanoszę prośbę o irzewiczki 

    

e lą każde się prz    

  

wszysi 

matki mające dzieci 

ją dzieciom co mają lepszego, ze łzami bła- 

gają o pracę za chleb, za opał, za dach nad 

głową. Zapracują na każdą rzecz, która im 

jest dła rodziny potrzebna, dzień i noc go- 

towe pracować, a mają po kilka dni w mie- 

siącu albo po parę dni w tygodniu zarobku, 

związanego z ciepłą porą roku. A potem? 

„Dobrze teraz Paniutko, kiedy ciepło, ale jak 

przyjdzie zima? Co wtedy z dziećmi*? pyta 

każda prawie i patrzy w oczy temu bliźnie- 

mu, chrześcjaninowi, zaglądając mu do su- 

mieia, czy też da zginąć żywej istocie tuż 

obok siebie? 

I cóż takiej nieszczęśliwej odpowiedzieć? 

Że poco ma dzieci? Że niech je podrzuci? 

Że niech nie zakłada rodziny, jeśli ma potem 

z nią razem przymierać chronicznie głodem? 

ik to byłoby radą niemoralną! A więc ci, 

co na straży moralności stoją, niech 

na utrzymanie tej moralności. 

      

Włeszcie wiele z tych kobiet miało się 

nieźle, zarabiali mężowie i one. ci 

mieli prawo zakładać rodziny, bo mieli z 

czego ją utrzymać. To kryzys zjada ich teraz, 

kryzys wkłada tak gorzkie słowa w usta oj- 

ców o macoszem traktowaniu biednoty, to 

kryzys wyciska łzy z oczu tych matek, i 

kładzie się taką siną bladością na twarzach 

tych małych dzieci, które idą do szkoły 

głodne, i zaledwie posilone skromnym ро- 

siłkiem w szkole zastają w domu głodową 

zupę i rodziców 'pogrążonych w ponurej za- 

dumie nad dalszym swym losem. 

ludzie 

Czyby nie można ustalić jakiejś kwesty 

bułek w rannych godzinach po domach, w 

dzielnicach, dla. najbiedniejszej szkoły czy 

ochrony? Przeszłoroczna akcja zbierania na 

punktach zawiodła, gdyż bardzo nieakurat- 

nie zbierano ofiary które schły i marnowały 

się. Dziś trzeba wynajdywać coraz to nowe 

sposoby, by z jednej strony ułatwić łudziom 

ofiarność, choćby groszową, z drugiej jak 

najwięcej otrzymać dla tak mnogich rzesz 

potrzebujących. 

Dawniejszy zamożny człowiek jest dziś 

prawie biedny, biedniejszy nędzarzem, ale 

ten co jeszcze ma, musi dzielić się z tymi co 

już nic nie mają, prócz rozpaczy. 

A rozpacz to niebezpieczeństwo dła wszy- 

stkich. 

` H. R. 

Wystawa ruchoma przemystu 
krajowego. 

  

„Ilustracja nasza przedstawia sto' sko Pol- 
skiej Agencji Telegraficznej na wysławie 
ruchomej przemysłu krajowego w Wilnie. 
Wystawa ta objedzie całą Polską. 
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Sprawa obniżenia miesięcz- 
nych opłat za abonament 

telefoniczny. 

Ostatnie posunięcia ministerstwa 
poczt i telegrafów w kierunku zdemo 
kratyzowania komunikacji telefonicz 
nej jest jednocześnie czynnikiem prze 
ciwstawiającym się ujemnym  wpły- 
wom kryzysu na liczebność absnen- 
tów telefąnicznych. 

Jednakże Izba Przemysłowo Han- 
dlowa w Wilnie wypowiada się, że 
wobec pogłębiania się przeżywanego 
kryzysu środek ten w obecnych wa- 
runkach byłby już  niedóstateczny 
bez jednoczesnego obniżenia opłat a* 
bonamentowych. 

Niewątpliwie, że zdanie tak powa 
żnej instytucji gospodarczej wpłynie 
na dalsze obniżenie stawek zu korzy 
stanie z telefonu w postaci opłat mie- 
sięcznych. Obniżenie do połowy op- 
łat za instalowanie telefonu, j rozłoże 

nie na raty tych spłat nie zdemokraty 
zuje komunikacji telefonicznej o ile 
pozostanie opłata dotychczasowa 20 
i 80 zł. Należałoby i te stawki obniżyć 
do połowy. 

Ceny miejsc i zniżki 
w teatrach miejskich Z.A.S.P. 

Dyrekcja teatrów na sezon Obec- 
ny dostosowała ceny miejsc do możli 
wości pieniężnych publiczności. Te- 
atr Wielki na Pohulance zniżył znacz 
nie ceny, w stosunku do sezonu zesz 
łorocznego _ przerzucając wszelkie 
świadczenia społeczne (Fundusz Bez 
robocia, Czerwony Krzyż i t. p.) na 
Teatr, wprowadzając w dodatku bez 
płatną szatnię. 

Przy 'szerokiej zaś skali korzysta- 
nia ze zniżek od 25 do 33 proc. bez 
żadnych ograniczeń co do dni i wido 

wisk, ceny miejsc w Teatrze Wielkim 
na Pohulance nie przekraczają cen 
kina, nie obowiązując widza dodat: 
kiem szatni i innemi dodatkami choć 
by pań, które mogą być na widowni 
w kapeluszach. 

Ceny miejsc w teatrze muzycznym 
Lutnia są nieco wyższe, z powodu 
niepomiernych kosztów, związanyca 
z olbrzymią machiną teatru muzycz 
nego, lec zi one utrzymane są w skali 

płatniczych możliwości widza o prze 
ciętnych zarobkach. Zniżki w teatrze 
muzycznym Lutnia stosowane będą 
jedynie dla młodzieży uniwersytec- 
kiej w wysokości 25 proc. 

Kasy teatrów czynne są już od 
dnia dzisiejszgo od godziny 11 rano 
do 9 wieczorem bez przerwy. sprzeda 
jąc bilety na trzy pierwsze widowiska 
„Przeprowadzki“ i „Wiktorji i jej hu- 
zara”. ARA: 

Legitymacje zniżkowe na zbioro- 
we listy wydaje Kancelarja Teatru 
Wielkiego na Pohulance od godizny 
11 do 2 i od 6 do 9 wiecz. 

SPORT 
2 Wilna. 

PO TURNIEJU TENISOWYM. 

Migdzyklubowy turniej tenisowy już jest 
ukończony. Był on może zbyt przewlekły, 
co częściowo może znaleźć swe wytłumacze- 
nie w okropnej pogodzie, szczególnie pod- 
czas pierwszych dni turnieju. 

Zwycięzca w singlu panów — Grabowiec: 
ki to rutynowany gracz, bijący swych prze- 
ciwników przedewszystkiem silnem tempem. 
Forhand i backhand ma opanowane, co da 
się również powiedzieć o drivie. Dobrze wy- 
kańcza piłki. Lepszy jest przy siatce niż w 
głębi kortu. 

Najlepsza tenisistka Wilna — p. H. Ho- 
hendlingerówna osiągnęła w pełni zasłużone 
zwycięstwo. Najsilniejszą jej stroną jest b. 
dobry drive oraz gra z głębi kortu. Reper- 
tuar piłek —dość jednostajny oraz słaby 
start — to może największy minus naszej 
wieoficjalnej mistrzyni Wilna. 

Duble wygrała para Kewes—Merecki. Są 
to gracze: ambitni, pracowici i zgrani. Mogą 
zajść daleko, oczywiście przy wzmacnianiu 
swej gry przez spotkania z coraz to siłniej- 
szymi przeciwnikami. 

KONIEC SEZONU WIOŚLARSKIEGO. 

Wfileńskie Towarzystwo Wioślarskie jako 
zamknięcie sezonu urządza towarzyską zaba- 
wę taneczną w lokalu Wileńskiego Towarzy- 
stwa Wioślarskiego w dniu 1-go październi- 
ka r. b. 

Zabawy Wiileńskiego Towarzystwa Wioś 
larskiego mają już ustaloną tradycję szcze- 
rej i niewymuszonej wesołości, to też należy 
sąd iż w sobotę sympatyczny lokal Wi- 
leńskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapeł- 
ni się licznymi: gośćmi. w. p. j. 

  

  

  

  

BOŻE 
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W soboię dnia 1-go października r. b. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
w sezonie bieżącym w nowoodremontowenej sali 
przy dźwiękach jazzbandu i znanego harmonisty 

POCZTA 
Bufet o własnym zarządzie obficie zaopatrzony w zakąski i chłodzące napoje. 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych członków Zw. 

Początek o godz. 9-ej wiecz. A 

1:5ZA 
  

MOC NIĘSPODZIANEK — 

  

Bancerewicz siadł na ławie oskarżonych. 
Z pośród szkód ogólnych na 24.000 zł. — 
udało się dowieść, że przywłaszczył niepraw- 
nie 500 zł. i 250 zł. 8 

Romuald Bancerewicz 45-letni mężczyzna 
wysokiego wzrostu o ciemnej cerze i czar- 
nem uwłosieniiu. Jest żonaty i ma córkę. 
Ma wyższe wykształcenie (2 dyplomy), w 
wojsku mie służył. Sądownie jest nie karany, 
jednak 'na rozprawę przybył w asyście po- 
licjanta. Toczy się bowiem przeciwko niemu 
jednocześnie sprawa o wiielkie nadużycia w 
K. K. O. przyczem wobec wysokiego wy- 
miaru kary i odpowiedzkalności położony 
został nań areszt prewencyjny. 

Tam idzie o dziesiątki tysięcy. 750 zł. 

w Rob.-budzie- są w porównaniu z niemi 
śmiesznym drobiazgiem. 

— СОМЕЕТТ! — SERPENTYNA 

  

Bancerewicz do winy się nie przyznaje 
500 zł. podjęte 24 czerwca 1931 r. ze zdy- 
skontowanego weksla firmy w Banku Zw. 
Sp. Zaorbk. traktuje jako zaliczkę na rach. 
swej gaży. 250 zł. podjęte innym razem uwa- 
ża za manipulację zgodną ze statutem firmy. 
Jako silny atut na swoją korzyść podaje 
fakt, że oskarżony został o zdefraudowanie 
24.000 zł., które po przeprowadzeniu eksper- 
tyzy spadły do 750 złotych wszystkiego. W* 
celu oczyszczenia się z odpowiedzialności 
przerzuca więc ma Mersona, pod którego adre 
sem rzuca insynuację, iż ten złośliwie wy- 
toczył przeciw niemu powództwo i oskarżył 
o nadużycia, by ratować, grzebiąc jednostkę, 
katastrofalny stan firmy. 

Sąd wywodów  Bancerewicza zdolnego 
inżyniera i prawnika nie podzielił i skazał 
go na karę łączną 4-ch lat więzienia. Ost.



  

         

  

“: Daiš: Hieronima. 

| Jutro: Remigiusza. 

| Wschód słońca — g. 5 m. 18 
jWrzesień | 2.nsa . -1.5m 00 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 29/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 770 

Temperatura średnia + 11° С. 

w najwyższa -- 16° С. 
= najniższe —р 7° С. 

GRU 
Wiki połodniżkch 
Tendencja: bez zmian. 

UW 50z0abie: 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
30-go września według P. I. M. 

iem miejscami mgły lub opary. 
gu dnia pogoda naogół słoneczna przy 

słabych wiatrach miejscowych potem wscho- 
dnich. Noe chłodna, dniem temperatura oko- 

ło 18 stopni. 

  

   
   

OSOBISTA. 
— Pan Wojewoda Beczkowicz wyjechał 

dzieiaj 30 bm. rano na jednodniową inspek 
cję gmin w powiecie wileńsko-trockim. Pod 
róż inspekcyjna obejmie gminy: Szumsk, 
Gierwiaty i Worniany 

MIEJSKA. 

— Spajanie astaliem klinkieru. Wczoraj 
    rozpoczęło spajanie asfaltem jeźdni klinkte 

rowej ma ul. Zamkowej. Jednocześnie doko    
mywano ogrzewania jezdni za pomocą spe- 
cjalnej maszyny pomysłu kierownika miej 
scowej gazowni 

— Magistrat chce ustanowić 
dla synka Ś. p. por. Żwirki. jednem z 
ostatnich posiedzeń Magistratu wysunięty zo- 
stał projekt stworzenia stypendjum w wyso- 
kości 100 złotych miesięcznie dla synka Ś. 

p. por. Żwirki. 
Uchwałę w tej sprawie Magistrat narazie 

odroczył. 
— (Cegiełki klinkierowe powędrowały do 

politechniki warszawskiej. Onegdaj specjalna 
Komisja Techniczna z udziałem przedstawi- 
cięli władz wojewódzkich dokonała szczegó- 
łowej lustracji jeźdni klinkierowej na ulicy 

Zamkowej. Komisja badała trwałość nowej 
jezdni i w tym celu wybrała z jezdni 6 ee- 
giełek które przesłane zostały do zbadania 
do Instytutu .Drogowego przy politechnice 
warszawskiej. Ž 

      

stypendjum 

    

   

    

GOSPODARCZA. 
— Wzrost likwidujących się przedsiębiorstw 
handlowych  Wtciągu września  wzmogła 
się na ternie Wflna ilość likwidujących się 
przedsiębidrstw handlowych i przemysło- 
wych. Podług prowizorycznie dokonanych 
obliczeń ogółem w omawianym czasie zosta- 
ło zlikwidowanych 27 przedsiębiorstw hand- 
lowych i 6 przemysłowych. 

Kompetentne czynniki przypuszczają że 
liczba ta w miesiącach jesiennych jesz 

bardziej wzrośnie ze względu na zamyka 
się przedsiębiorstw o charakterze sezono- 
wym jak: sodowiarnie, owocarnie i t. p. 

EP" WOJSKOWA. 
— Ostatni dzień rejestracji. Przypomina- 

my, że z dniem dzisiejszym upływa ostatni 
termin rejestracji mężczyzn urodzonych w 
roku 1914. Rejestracji dokonuje referat woj 
skowy Magistratu. 

Poczynając od dnia 1 października wszy- 
scy opieszali, na których ciąży obowiązek 
rejestracji ulegną karom wymierzanym w 
drodze administracyjno-karnej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Komunikaty Rodziny  Wtjskowej. 
Sekcja Współżycia Towarzyskiego R. W. 
prosi członkinie o przybycie na tradycyj 
„herbatkę*, która odbędzie się dnia 5 paź- 
dziernika rb. o godz. 7 i pół wieczór w lo- 
kalu Stowarzyszenia Rodz. Wojsk. — ulica 
Mickiewicza 13. 

  

   

  

Klub Sportowy R. W. zawiadamia człon- 
kinie R. W. o uruchomieniu dla pań i dzieci 
gimnastyki plastycznej. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat R. Wojsk 
ul. Mickiewicza 13, w czwartki od godz. 
5 i pół do 6-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W: piątck 

dnia 30 września odbędzie się w lokalu przy 
ulicy Przejazd 12 LXXXVIII zebranie Klubn 
Włóczęgów Senjorów. 

Początek o godz. 19 m. 30. Porządek 
dzienny przewiduje następujące punkty: 
sprawozdanie z pracy za rok 1931—32, wy- 
bory władz Klubu, plan pracy na rok 32-38. 
Sprawa październikowego numpkru pisma; 
wolne wnioski i wolne plotki. 

Wstęp tylko dla członków. 
— Zarząd Sekeji Szkół Średnich Związku 

Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie proei 
członków o przybycie na Walne Doroczne 
Zebranie do Gimn. im. J. A. Gzartoryskich 
(Mała Pohulanka) dziś o godz 7 wiecz. 

APRA 

WIRGIL MARKKAM. 

      

  

   

   

„RONIKA 
Na porządku 

sprawy bieżąc 
na rok 1932-33. 

— Zebranie członków A. O. Z. S. Ko: 
mendant Akademiekiego Oddziału Związku 
Strzelecki J i # s, dn. 
29 września 
dzie się zebranie członków AOZS. w lokalu 
Komendy Podokręgu ZS. pnzy ulicy Żeligow 
skiego 4. 

Obecno: 
obowiązkow 

dziennym ważne i pilne 
i wybory do Zarządu Sekcji 

  

     

   

  

członków w umundurowaniu-- 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Podziękowanie. Centralny Zarząd Li- 

   

   

    

   

  

czt Sz. jenteli Przew 
owane do bibljoteki T-wa „Rytas 

skie ksiąžki i czasopisma z ksiegozbioru 
š. p. Karola Przewłockiego. 

    

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia. Jak wynika z ostai- 

nich d ch na terenie m. Wilna znajduje 
się obeenie 5497 bezrobotnych. W porówna- 

niu z tygodniem poprzednim sytuacja na 
wileńskim rynku pracy prawie nie uległ: 
zmianie. 

     

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Telegramy gratulacyjne do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady 
i Meksyku z okazji Nowego Roku wyznania 

owego. Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
mie komunikuje, iż w okresie od 26 

do 10 października rb. włącznie be 
imowane w urzędach i agencjach po- 

icznych od nadawców do Sta- 
nych Ameryki Północnej, Ka 
u z okazji świąt „PNG* zawie 

enia według ustalonych tekstów 

ję: h hebrajskim i angielskim. 
Opłata od telegramu „PNG* niezależnie 

od wybramego tekstu wynosi: 
D Stanów Zjednoczonych A. 
Do Meksyku — 15 zł. 
Teksty telegramów gratulacyjnych „PNG* 

wywieszone są V dym urzędzie (agencji) 

pocztowo-telegraficznym 

   
   

   

  

  

   

    
   

nów Zjedn 
nady i Me 

  

    

P.—9 zł. 

   

RÓŻNE. 
— Zakończenie Kursu Obrony przeciw- 

gazowej. W dniu 27 bm. odbyło się w szpi- 
talu Sawicz zakończenie 10-dniowego Kursu 
Obrony Przeciwgazowej dla felczerów i sa- 
nitarjuszy, zorganizowanego staraniem L. O. 
PSE. 

Włykładowcami na powyższym Kursie by- 
li pp. prof. dr. W. Wołodźko i dr Zygmunt 
Kudrewicz, którzy dali wiele bezinteresow- 
nej pracy, podczas jego prowadzenia. 

   

    

Kurs ten na podstawie przeprowadzo- 
nych egzaminów ukończyło 140 osób, 
zwiększając tem samem kadry przygotowa- 
nego personelu w zakresie obrony przeciw- 
gazowej na wypadek ewentualnej wojny. 

  

  

KOMUNIKATY. 

— Do Komisarzy Spisowych w Wilnie. 
damia, że odznaki za udział w II Powszech 
damia, że odzaki za udział w II Powszech- 
nym Spisie Ludności R. P. (9 grudnia 1931 
roku), są wydawane w Centralnem Biurze 
Statystycznem przy ulicy Dominikańskiej 2. 
w godzinach urzędowych. Termin zgłoszeń 
upływa dnia 15 października br. 

— W) dniu Święta straży pożarnej m. 
Wilna 2 października wejście na dziedziniec 
straży (Dominikańska 2) w godz. przedpo- 
łudniowych z uwagi na szczupłość zabudo- 
wań, udostępnione będzie jedynie dla osób, 
posiadających zaproszenia. 

— Odznaczenie. Za zasługi położone nad 
rozwojem sieci elektrycznej odznaczony z0- 
stał srebrnym medalem Władysław Teyszew- 
ski, kierownik działu liczników w elektrow- 
ni miejsk 

Odznac e wręczył człoek Rady Elekt- 
rowni Polskich dyrektor Glatman. 

— Kredyt na konserwację zabytków na 
Górze Zamkowej. Jak się dowiadujemy, U- 
rząd „Wojewódzki zwrócił uwagę Magistratu 
na konieczn: wstawienia do budżetu kre- 
dytu na konserwację ruin zamku na Górze 
Zamkowej. 

— [Imspektorat Okręgowy w Wilnie Za- 
kładu Ubezpieczeń Pracowników Umysło- 
wych w.Warszawie podaje do wiadomości, 
że z dniem 1 października przenosi biuro 
do nowego lokalu. Nowy adres: Wilno , r 
Napoleona 8 m. 2 (wejście z ul Biskup 
telefon 17-08 

Z powodu przeprowadzki przyjęcia inte- 
resantów w sobotę dnia 1 października nie 
będzie zamiast czego odbędzie się pr i 
we wtorek dnia 4 października w godzinach 
od 12 do 15. Pozatem dnie i godziny przv- 
jęć pozostają nadal bez zmian: czwartki od 
12 do 15 i soboty od 9 do 18. Formularze 
mabywać można codziennie w godzinach u- 
rzędowych od 8 do 15. 

— Polowanie na zające. Towarzystwo Ło 
e Ziem Wśchodnich przypomina że 

ezonie polowanie na zające sza 

na się. dopiero w dniu 21 paź- 
a w myśl dodatkowego rozporządze 

Ministerstwa Rolnictwa. Pogłoski rozpoów 
szechniane wśród myśliwych wileńskich, że 
w rb. wolno polować ma szaraki już z dn. 
1 października są błędne Termin polowania 

  

  

      

   

      

   

        

    

  

  

  

DJABEŁ KUSI. 
(TRE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Wybrała pani daleką drogę. 

— Nie miałam innej. Starałam się 

znaleźć swoje listy — bez skutku. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam o kry- 
jówce w pokoju Masona, a później 
doszłam do wniosku. że sama jej nie 
otworzę. W noc Śmierci Magdalny 
Brovard obserwowałam pana, bo pa- 

na poznałam. Starałam się dociec, co 
mogło łączyć Masona z Brovardami... 

— Tak — potwierdziłem. — Pod: 
patrywałem panią przez dziurkę od 
klucza. 

—- Doprawdy? I pewnie pan się 
nie zdziwił? Pan mnie podpatrywał 
a ja odkryłam pańską robotę w szat: 
ni i byłam pewna, że pan wróci. Cie- 
szyłam się na to, bo przypuszczając, 

że Mason chowa papiery i fotografje 
w kaloryferze, obawiałam się, że sa- 

ma nie dam temu rady. Liczyłam zgó 
ry, że mi pan pomoże, 

„Pewnie pan był ciekaw, co się 

  

AO S I LESTAR IRT 

slało, gdy pan, pański towarzysz i 
Mason opuściliście z takim łomotem 
dom? Naturalnie zrobiło się wielkie 
zamieszanie. Ja uciekłam do swego 
pokoju i udałam. że dopiero co się 
obudziłam. Harjeta wzięła całe zaj 

ście za nowy wybryk męża i nie ka- 
zała wzywać policji. Nie było nawet 

przepytywania służb 

  

    

— Ale te fotografje. czy je pani 
zdobyła? 

— Tak. Widziałam, jak pakiet 
upadł na dywan. Zabrałam również 
narzędzia zostawione przez pańskie- 
go towarzysza, Gdyby je znaleziono, 
nie obeszłoby się może bez policji. 
Wróciwszy do swego pokoju, przej: 
rzałam szybko fotografje. Niektóre 
były skandaliczne, ale dla mnie bez 
znaczenia. Kiedy się w domu uspo* 
koiło, zakradłam się znów do pokoju 
Masona. 

— Po listy! — wykrzyknąłem. 

    

  

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

Т й 

ma zające bielaki pozostaje niezmieniony tj. 
dzień 1 listopada. 

—-Nowy lokal Arbonu. Od dnia 1 paź 
iernika rb. biuro T-wa Miejskiej i Między 

miastowej Komunikacji Autobusowej mi 
cić się będzie przy ul Jagiellońskiej 14 m. 3 

Cofnięcie dodatku 
komunalnego. 

Na mocy decyzji władz somorzą” 
dowych i wojewódzkich z dniem 1 
stycznia pobory pracowników miej- 
skich zostaną zredukowane przez cof- 
nięcie dodatku komunalnego. Doda- 

tek ten zostaje pracownikom wypo- 
wiedziany z dniem 1 października 
r. b 

'RADJO 
PIĄTEK, dnia 30 wr 

   В: 

  

'zešnia 1932 r. 

5.10: Program dz. 
r dońskich kozaków na płytach; 

met. 15.40: Muzyka operowa 
5: Audycja dla chorych; 16.35: 

Komunikat Wjleńskiego Towarzystwa Org. 
i Kółek Rolniczych; 16.40: Jedzmy wiecej 
baraniny — odczyt. 17.00: Koncert; 1 : 
Wi herbaciarni dla bezrobolnej inteligencji 
-- reportaż. 18.00: Najmniejszy naród sło- 
wiański w miebezpieczeństwie — odczyt. 
18.20: Muzyka taneczna; 19.10: Program na 
sobotę; 19.1 Polakom na Kowieńszczyźnie; 

19.30: Rozmaitości; 19.35: Prasowy  dziea- 
nik radjowy; 19.45: Przegląd prasy rolniczej 
krajowej i zagramicznej; 20.00: Pogadanka 
muzyczna;20.15: Koncert symfoniczny z Fil- 
harmo! Warszawskiej. W, przerwie fel 
ton. 22.30: Komunikaty; 22.40: Wiadomości 
sportowe. 22.50: Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 1 października 1932 r. 
11.58: Sygnał czasu; 15.10: Program dz. 

15.15: Muzyka popularna (płyty); 15.25: Wia 
domości wojskowe; 15.40: Słuchowisko dla 
dzieci; 16.05: Koncert; 16.35: Komunikat dla 
żeglugi i ryb.; 16.40: Przegląd wydawnictw 
perjodycznych; 17.00: Koncert; 18.00: Tran- 
smisja nabożeństwa z Ostrej Bramy; 19.00: 
Muzyka religijna (płyty); 19.10: Program na 
niedzielę; 19.15: Tydzień litewski; 19.30: Ro- 
zmaiłości; 19.35: Prasowy dziennik radjowy; 
19.45: Pogadanka muzyczna; 20.00: Kon 
20.55: Na widnokręgu; 21410: Koncert ż 
czeń (płyty); 21.5 ty; 22.05: Kon- 
cert chopinowski; 22.40: Wiadomości spar- 
towe; 22.50: Muzyka taneczna. 

UWAGA: W; godzinach popołudniowych 
Polskie Radjo będzie transmitować mecz 
lekkoatletyczny z Budapesztu Po —Wegcy. 
z udziałem polskich Olimpijczyków. 

         
   

  

      

  

  

   

  

        

   

    

     

  

  

    

   

   

  

   

    

  

NOWINKI RADJOWE. 
TRAGEDJA ŁUŻYCZAN. 

O godz. 18 radjostacja wileńska tran 
rozgłośni lwowskiej odczyt dr. 

a Wisłockiego p. t. „Najmniejszy na- 
ród słowiański w niebezpi stwie. Te- 
matem prelekcji będą dole i niedole łuży: 
czan w przeszłości i teraźniejszości w związ 
ku z ostatnią trofą Banku Łużyckiego. 

  

     

   

Re 
   
   

  

    

    

PIĄTKOWY KONCERT SYMFONICZNY. 

Koncert symfoniczny, który nadany żo- 
stanie d j o godzinie 20,15 z Filharmonji 

Warszawskiej, prowadzi doskonały kapel- 
mistrz Grzegorz  Fitelberg. Wj programi 

„Concerto grosso* J. Fr. Handla. Następnie 
wykona orkiestra suitę Ryszarda Straussa 
„Z Italji*, młodzieńcze dzieło kompozytora, 
pozatem „Pacific* Artura Honnegera -— 
słynną humoreskę orkiestrową obraz pędzą- 
cej lokomotywy, impresja ruchowa „w stylu 
realistycznym. Dzieło to w ostatnich latach 
wzbudziło żywą dyskusję na temat granie 
muzyki ilustracyjnej. Koncert piątkowy u- 
świetni swym występem wybitny skrzypek. 
Natan Milstein, fenomenalny wirtuoz, znany 
już radjosłuchaczom z występów w roku 
ubiegłym. Artysta odegra koncert skrzypco 
wy Beethowena. 

Wi przerwie koncertu—znany prelegent ra 
djowy, ukrywający się pod pseudonimem 
Viator, wygłosi „Prolegomena rewolucji ro- 
syjskiej“, oświetlając podłoże tej burzy dzie 
jowej, która podważyła fundamenty bez- 
mała całego Świata. 

Atrakcje w restauracji 
„Bristol“, 

ając po letnich kanikułach nowy 

sezon, d restauracji przy hotelu „Bri- 
stol*, przystosowując się do prz у 
warunków, postanowił z dniem 1 paździer- 
nika dać swym gościom maksimum zadowo- 
lenia. 

W) tym «celu pozyskał najgłośniejszy dziś 
zespół koncertowo-jazzbandowy „Sylvia, po 
«<ostający pod batutą p. J. Ligonia, który 
po szeregu brawurowych występach w Niem 
czech, Czechosjłowacji ^ Rumunji,ostatnio 
koncertował w wytwornej restauracji przy 
hotelu „Savoy“. Zespół ten, aczkolwiek sta- 
nowi kwartet, posiłkuje się aż ,20 instrumen 
tami, eo świadczy o zgraniu się i wszech- 
stronnem opanowaniu technicznem, bogaty 
zaś, złożony z ostatnich nowości, repertuar, 
urozmaicony śpiewem i występami solowe- 
mi p. Ligonia, niezawodnie przypadnie do 
gustu i wileńskiej publiczności. 

Obfity bufet, wytworna, jak zwykle, kuch 

nia oraz dobór trunków są do dyspozycji 
gości po cenach ponownie wydatnio 
nych. E 

  

   

  

  

     

  

   

  

Otwie: 

  

    

    

  

      

   

  

— Po listy i nagrzewacz. Nim na- 
trafiłam na ten, którego ukałam, 

przeczytałam połowę całej kolekcji. 
Jakież tam były okropne tajemnice 

Nawet ja, która znam świat, nie wie- 

rzyłam własnym oczom. I na wszyst 
ko były niezbite dowody. Wyrafino: 
wane okrucieństwo tego człowieka 
przechodziło... Ale mniejsza z tem. 

"Szukałam listu do Dubrosky'ego i 
znalazłam. Dowiedziałam się wszyst- 
kiego. Och, co to była za chwila! 
Dowiedziałam się, że żył i gdzie prze” 

bywał. 
— To był list z pogróżkami jak 

  

inne? — zapytałem, widząc, że znów 
się zamyśliła. 

— Tak! Och, ja się śmiałam 
w głębi duszy, czytając te pogróżki! 
List miał świeżą datę, chociaż Mason 
ukradł Dubrosky'emu moje listy na 
wiele lat przedtem, tylko, że Dubro- 
sky nie wiedział, kto był złodziejem. 
Mason zarzucił mu na podstawie mo: 
jej dziecinnej korespondencji szka- 
radne przestępstwo. Ponieważ zaś 
Dubrosky nie dał się nastraszyć, za” 

groził mu, że odda natychmiast spra- 
wę do sądu, Cytował przytem ustępy 
z listów w tak wykrętny sposób, że 
naprawdę trudnoby było się z nich 
wytłumaczyć. Ale pan rozumie, że to 
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NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRWAWI BÓJKA PRZY ULICY 

TRAKT BATOREGO. 

Wezoraj w nocy przy uliey Trakt Bato- 
rego Nr. 34 w mieszkaniu Edwarda Sobolew 
skiego wynikła krwawa bójka na tle niepo-. 
rozumień rodzinnych. 

Podezas bójki został dotkliwie zraniony 
uderzeniem jakiegoś tępego narzędzia w gło- 
wę Edward Sobolewski, którego w stanie 
peważnym przewieziono do szpitala Św. Ja- 
kóba. W: ezasie bójki doznał również nieco 
żejszych obrażeń zięć Sobolewskiego Witold 

Wityński, którego pogotowie ratunkowe о- 
patrzyło i pozostawiło w mieszkaniu. p 

Sprawce poranienia Sobolewskiego i Wi- 
tyńskiego zatrzymano. Policja prowadzi do- 
chodzenie. (e) 

  

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu wczorajszym w godzinach 
nych przy ul. j r. 4 usiłowa 

po- 
ła          

DZIŚ! 
kowy wytwórni „Sowkino* w Moskwie 
W-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don*. 
najwybitniejszych artystów teatrów moskiewskich. k z 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1020 

W sobotę i niedzielę — bilety honorowe nieważne. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Najnowszy artyst. przebój dźwię- 

pozbawić się życia przez zatrucie się esen- 
cją octową Matrena Głowacka, którą zawe 
zwane pogotowie ratunkowe przewiozło w 
stanie poważnym do szpitala Sawicz. Przy- 
zyny zamachu samobójczego narazie nie u- 

stałono. Powiadomione o wypadku władze 
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STARY „KAWAŁ*. 

P. Olga Cejtowa zamieszkała przy ul. 
Cedrowej Nr. 12 cszukana została w sposób 
bardze sprytny, aczkolwiek nie raz już pra- 
ktykowany przez rozmaitych ptaków niebies 

kich. 

A byłe to tak: do p. Cejtowej zgłosił się 

zwoicie ubrany młodzieniec, i podając 
się za przedstawiciela banku sprzedającegu 
chligacje dolarówkowe poprosił © okazanie 
mu posiadanej przez nią obligacji. Cejtowa 
mu dała obligację. Wówczas cszust w sposób 
niezwykle zręczny zamienił obligację dola 
rówkową na kawałek zwyczajnego bezwarie: 
ściowegoe papieru, poczem wręczył kopertę 

   

        

N 

  

. 224 (2466). 

z papierkiem Cejtowej i szybko ułotnił się. 
Cejtowa spostrzegła oszustwo dopiero po 

upływie kilku godzin i zameldowała o tem 
policji, która prowadzi energiczne dochodze 
nie celem aresztowania oszusta, który już 
nie po raz pierwszy: popełnił na terenie na- 
szego miasta identyczne oszustwo. te) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 

ROWIERZYSTY. 

WI dniu wezorajszym przy ulicy Obozo- 
wej wpobłiżu do mu Nr. 84 spdał z roweru 
niejaki Jan Jankowski. Jankowskiemu udzie 
liło pierwszej pomocy zawezwane pogotowie 
ratunkowe. (e) 

OFIARA 
elniczki z Mira dla W, Koziełły — 

  

    

  

opierajcie Przemysł Krajowy 

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA 
Reżys. Qlgi Preobrażenskiej : Iwana Pronowa z udziałem 

Orvzinalne pleśni i tańce w wykon. dońskich kozaków 

  

%więk. Kino - Teatr | DZIŠI 

Rollywood 
Ńiekiew. 22, tel. 15-28 

Nad program: 

Gigant. arcy- 

dzieło G. W. Pabsta 

swemi prawdziwemi obrazami z czasów wojny. 
Dodatki dźwiękowe. — 

NAJEŹDŹCY (Front zacho- 
dni 1918 roku) 

Ludzie ze słabemi nerwami proszeni są nie przychodzić. 

Początek seansów o godz 4, 6. Bi 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej 

Film ten osnutv na tle powieści 
wojennej Ernesta Johannsena 
„Czwórka piechurów", wstrząsa 

  

DZIŚ! 

gźwiękowe Kino 

CASINO 
Misika47, tel. 15-41. 

zdora humoru francuskiego 
Luciena Barouxa 

Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe: 
Ceny od 25 gr. 

"——————— ANONS! 

Najnowszy przebój sezonu z udziałem bohaterki filmów 
„Droga do raju" i „Kongres tańczy" LILJAN HARVEY i czarującego jej partnera HENRY GARATA oraz gwia- 

LILJANKA CHCE SIĘ ROZWIEŚĆ 
1) Tygodnik Foxa, 2) Komedja dźwiękowo- rysunkowa. 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10'i15, w dnie świąteczne o godz. ?-ej 

Wkrótce Wlasta Burian w arcyfilmie „KROL TO JA“ 

„Precz z miłością”, „Z rozkazu księżniczki", 

  

  

ogwięk. teatr świetlny | DZIŚ! 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

    Wielki film o miljonach! 
Produkcja francuska! 

Paramountu i PAT. 

LEVY i SPÓŁK 
Na l-szy seans ceny zniżone. 

W rol. gł urocza bohat. filmu „Sekretarka. 
osobista" Mary Glory oraz znakom. komicy 

Leon Belieres i Charles Lamy. Nad program: Komedja dźwiękowo-rysunkowa Flejszera orsz dodatek 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt o g. Ż-ej 

Następny pr.: Gigant. arcydzieło lotnicze „Pogromcy przestworzy'' zakroj. na olbrzymią, niespot. dotąd skalę 

  

  

Zapisy do Szkoły Powszechnej 

„PROMIEŃ 
na pozostałe wolne miejsca do eddziałów 1—V 
jak również do PRZEDSZKOLA przyjmuje kan- 
celarja od 9ej do l3-ej — Wiwulskiego 4—5 
Dodatkowe komplety jęz. francusk. bezpłatnie 

  

DAC СЯ САСЕ ССа 
DRZEWKA I KRZEWY El 

OWOCOWE 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONJI WILEŃSKIEJ 

CE NY. . PRZYSTĘBNE 
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OBIADY na m. 

  

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

Wilno, Zawalna 6, m. 2 

EEFEFEEFEFEFFEFEFEFE] 
KAWIARNIA „ŚWITEZIANKA* 

Wilno, ul. Wileńska 9 (dawn. „Ziemiaūska“) 
šle z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch dań 1.20 

Śniadania, kolacje, potrawy jarskie. 
We wtorki kołduny, w czwartki i niedziele flaki. 

Kuchnia pod kierownictwem fachowych sił. 

! BDDBBDBRHTB-BDBDLDDDB DB 

Wileńskie Prywatne Kursy 

jamochodowe I molocykloWe 
NAUKA NA NOWOCZESNYCH MASZYNACH 

Opłaty za kurs zniżone. 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi 
dla samochodów i motocykli. 

Kancelarja Kursów i sala wykładowa: 
ulica Mickiewicza 24, m. 10. 

Garaże i warsztaty: zaułek Bernardyński 8. 

PEB ODEBEDEO GB CB CRT CE-GIB CDAD GB GD Go 

Dr. Zeldowięz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wieez. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. J. Sernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
  

HALLO!! 
Ażeby udostępnić uczęszczanie do 
ŁAŹNI ustaliłem od dnia 29-go 
września bież. r, C enę od 

Zarzecze, Popławska 3. 

ŁAŻNIA POTANIAŁA! 

Łaźnia „STRAUSSA, właśc. A. Kuzenstal 
Otwarta codziennie 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—8 

  

3 0 g r. S B. 
Dr. Med. 

Marjan Mienicki 
po powrocie i przepro- 
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wadzeniu się wznowił 

EU |  U*SY przyącie chorych 
: | DEANA m3 maszynach | Wiieiska 31: m. 2 Od roku 1843 istnieje DONA TĘ MASZ KI sa B a 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
  

Zarząd Wileńsk. Stowarz. 
Handlu i Przemysłu 

niniejszem zawiadamia Pp. Członków Stowsrzyszenia, 

że w dniu 30-go października r. b. o g. 4-ej pp. 
odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia (W. Pohulanka 5) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków Stowarzyszenia. 

PORZĄDEK DZIENNY: 
Wybory | radcy do lzby Przemysłowo-Handlo- 

wej w Wilnie. 
W razić nieprzybycia w wyznaczonym terminie 

wymaganej przez Statut ilości członków, drugie Nad- 
zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się z tymże 
porządkiem dziennym w tymże lokalu i w tymże dniu 
o godz. 5-ej pp. bez względu na liczbę obecnych. 

jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka 1t.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych wirankach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

KOTEERETNE: 
Mieszkanie 

z 3-ch pokoi z kuchnią 
suche, ciepłe do wyna- 

jęcia ul. Wielka 5. 

oraz 

Dnia 

  

Woropajwskie Zakłady Przemysłowe 3. A. 
w WILNIE 

zaprasza niniejszem P. P. Akcjonarjuszy na zwyczaj 
ne walne zgromadzenie spółki które odbędzie się w 
Wilnie, w lokalu przy ulicy Wileńskiej 16 w dniu 10 
października 1932 roku o godz. 19, z następującym 
porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewod 
niczącego zebrania, 2) Sprawozdanie i bilans, 

strat za ubiegły rok administra 
zysków 

udzielenie absolutorjum Zarządowi, 4) Wy 
Tomisji Rewizyjnej i członków Zarzą 

półki, w związku z pok 

  

rachunek zysk 
ny, 3) 

strał, o 

bór członków 
du, 5) Powiększenie kapitału 
ryciem strat, 6) Włolne wnioski. 

Zatwierdzenie bilansu i rachunku 

  

  

  

kyło śmiesznie niedorzeczne. Nie mo* 
gło przecież dojść do sprawy, o ileby 
Mason nie podał mego nazwiska i o 
ile jabym nie popełniła krzywoprzy- 
sięstwa. A Mason nie wiadział, kto 

była Pat. 
Oczy 

  

Ście miała rację. 

-- Nie wiedział, że miał Pat pod 
własnym dachem. Nic dziwnego, że 
się uśmiałam. Groził, że listy są już 

w kopercie, zaadresowane do proku- 
ratora j że je wyśle w ciągu dziesięciu 
dni. 

— Przepraszam. Czy pani pamię- 
ta datę listu Masona do Dubrosky*: 
ego? 

— Owszem. Był pisany w styczniu, 
półtora roku temu. 

— Dziękuję — rzekłem: z zador 
woleniem. 

— Śpieszyło mi się do Dubrosky* 
cgo. Och! Boże! Dubrosky w Middle- 
haven, eńd! Zapakowałam listy Maso 
na i narzędzia pańskiego przyjaciela 
z mojemi rzeczami, prawie wszy 
lo znajduje się jeszcze w Nowym 
Jorku — i powiedziałam Marjecie 
tylko tyle, że wracam w moje rodzin: 
ne strony. Nie wiedziałam, dlaczego 
właściwie tak chciałam zobaczyć Du- 

brosky'ego Nie czułam do niego tego, 
co za dawnych, szczęśliwych czasów. 

          

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 

      

  

5-POKOJ. DOBEK 
w ogródku, z werandą 

prhgeźaikieńi: wsgad а 
DO WYNAJĘCIA 

Jasna 15 (Zwierz.) od Il-ej 

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

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

  
  

  

oraz     
Jakie rzeczy przechodzą i nie wra- 
cają. Przypuszczam, że powodowała 
mną głównie ciekawość. Musiałam 
znów go ujrzeć, bo w nim zamykała 

    

   
się w żywej postaci moja wczesna 
młodość, Myślałam, że przez niego 

uprzytomnię sobie, m wtedy by- 

łam. Chcałam wskrzesić choć na chwi 

ię. dość podobno uroczą Filadelfję 
Boston. Ale jednocześnie czułam że 

tc nie da się zrobić. Czy pan sobie 
wyobraża, dlaczego? 

    

— Może dlatego że Dubrosky mu- 
siał się zmienić. 

— O, tak... Musiał się zmienić.-— 
Szliśmy jakiś czas w milczeniu, po- 
czem ona rzekła: — Czy nie mogliby - 
śmy usiąść: — Teraz już się rozgrza- 

łam. 
Pokazała mi starą, zardzewiałą 

ławkę ogrodową w cieniu dużego drze 
wa które wyszło z pożaru cało. Urwa 
łem pęk trawy, wytarłem nią siedze 

nie i rozpostarłem chusteczkę. 
— Dziękuję panu — rzekła siada- 

jąc. — Znudziłam pana temi wszyst- 

kiemi historjami, które nie mogą pa 

na interesować, ale sam pan zaczął. 

Zjechał pan do Middlehaven na ko- 

niec dramatu. 

— I dotychczas nie wiem... 
— Wszystko panu powiem... Wy- 

  

  

Maszyny: Remington, Un- 
derwood, Royal i Ideal 
Korespondencja handlowa 
i urzędowa. 
woczesna. Informacje: ul. 
Sosnowa !10—5. od godz. 

9—11 1 od 3—6 

Zgub. 
Lurjówny (Wydz Human.) 
unieważnia się. 
znalezienia proszę uczci- 
wego znalazcę o 
pod adres.: Szopena 3/18 

  

  

Zgub. uniwersytecką 
index Nr. 3653 na 

imię Marjana Obiezier- 
skiego — unieważni 
  

28.1X. 
została zostawiona 

czarna torebka 
na ławeczce 
Antokolskiej Nr. 87, m 8. 
Łaskawego 

rzejmie proszę o vdesła- 
nie chociaż dokumentów 
i pamiątkowej torebki za 
wynagrodzeniem pod wy- 
żej wskazanym 

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowit» 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm 

pod „Młoda panna, 

  

Akuszerka 

Maja Lakneroka 
; rzyjmuje od 9 do 7 wiecu. 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Metoda no- 

index na na- 
zwisko Żeni 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się; 

Zwierzyniec. Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

W razie 

zwrot 

legitymację 

  

  

мк Рои-іп- instytucja po— 
szukuje agentów 

do sprzedaży pokupnego 
artykułu. Zgłoszenia: ul. 

Subocz 9, m. 8. 

Posiukuję pratų 
z zawodu 

Ślusar sko - mechan. 
Łaskawe oferty kierować: 
zaułek Śniegowy 4, m. 16 

Pianino 
kupię zaraz 

stare lecz w dobrym stanie- 
Zgłoszenia nadsył. pocztę 
Podbrodzie, Turecka 

wieczorem 

  

przy ulicy 

znalazcę up- 

adresem 

  

„Kurjera Wil.*   
   
jaśnię panu tajemnicę Śmierci kapi- 
tana. 

Nagle usłyszeliśmy za sobą sze- 
lest trawy i głosy. 

— I ja byłbym ciekaw tej tajemni 
cy, nietylko pan Williamson vel Pe- 
ters. 

— Odwróciliśmy się szybko. Z 
mroku wynurzyła się czarna postać 
Veena — w czarnym płaszczu — z 
czarną twarzą w czarnym kapeluszu. 

— Dobry wieczór państwu— rzekł 
spokojnie. 

— Dobry wieczór — odparła moja 
towarzyszka. 

— To pan? — krzyknąłem. — 
Skąd pan się tu wziął? Do stu...? 

— Przez dodawanie — odpowie- 
dział z zadowoleniem. — Od pana 
nauczyłem się dodawać do sześciu. 
Charle, szofer autobusu udzielił mi 
dziś informacji, która podniosła tę 
cytrę do ośmiu. Pańskie ukradkowe 
wymknięcie się z baru wieczorem 
uczyniło dziesięć. Niewiele myśląc, 
poszedłem trop w trop za panem pa- 
nie Williamson czy Peters? 

— Może być jedno, albo drugie. 
Czy pan był tutaj przez cały czas na 
podsłuchach? 

      

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


