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FERALNA TRZYNASTKA. 
Zwykłym, od dwunastu lat ustalo- 

nym trybem, pozbawionym wszelkiej 

odświętności i ceremonjału., otwarte 

zostało w Genewie XIII-te zwyczajne 

Zgromadzenie Ligi Narodów. O trzy 

tygodnie później, niż zazwyczaj. Trze 

ba było dać ministrom i delegatóm 

chociaż kilka tygodni wytchnienia od 

nieustannie zasiadających w Genewie 

bądź w pobliskiej Lozannie konferen 

cyj międzynarodowych. Jeżeli nie dla 

wypoczynku (poza szefami delegacyj 

inni ich członkowie nie są przeciążeni 

pracą), to przynajmniej dla załatwie- 

  

nia normalnych, a zalegających od 

kilku miesięcy obowiązków i czynno 

ści w miejscu stałego zamieszkania. 

Jeżeli porównamy obyczaje dyplo 

matyczne z przed wojny, kiedy zetk- 

nięcie się osobiste dwóch premjerów 

lub ministrów spraw zagranicznych 

było zdarzeniem wielkiej wagi, po- 

przedzonem przygotowaniami co do 

czasu i miejsca, obstawionem urzędo- 

wym ceremonjałem lub owianem ta 

jemniczością, to trzeba przyznać, że 

dzięki Genewie osiągnięty został wiel 

ki postęp i wielkie uproszczenie. 

Dawniej spotykający się mężowie sta 

nu często oglądali siebie wzajemnie 

r, dziś — zna-     dopiero po raz pierws 

ją się jak dwa łyse konie zdawna cho 

dzące w tym samym zaprzęgu. Gene- 

ę międzynarodowym hote- 

łem, w którym premjerzy i ministro 

wie spędzają eorocznie w sumie ze 

dwa bite miesiące, a w roku bieżą- 

cym, z powodu konferencji rozbroje- 

   wa stała s 

niowej, o wiele dłużej. Wiadomo, co 

znaczy w stosunkach i interesach lu- 

dzkich dobra znajomość i częste sty- 

kanie się. Nie zawsze stosunki wsku- 

tek tego stają się lepsze, ale zawsze 

łatwiej się klarują — w tym czy in- 

nym kierunku. 

Posiedzenia genewskie 

politykom zajęcie się pewnemi kate- 

gorjami spraw w oderwaniu od przy 

gniatającej ich masy, oczekującej za- 

łatwienia w domu. Kolega-kontrahent 

- każdy 

telefoni- 

ułatwiają 

przeciwnik, czy przyjaciel - 

Rozmowa jest wpobližu. 

czna, odwiedziny w hotelu, spotkanie 

w kuluarach konferencyj, wspólne 

śniadanko w podmiejskiej restauracji 

— oto łatwe środki techniczne, zastę 

pujące dawny ciężki aparat oficjal- 

nych wizyt i zajzdów na neutralnym 

gruncie. Tegoroczne, trwające niemal 

w permanencji, posiedzenia genews- 

kie doprowadziły tę techniczną łat- 

wość porozumiewania się aż do prze 

sady. Nikt nie kwapi się precyzować 

swego stanowiska i przyjmować zobo 

wiązań wobec innych, jutro 

znów z nimi może się spotkać i potar 

gować, Do poszczególnej rozmowy nie 

skoro 

przywiązuje się tego znaczenia co da 
  

wniej, kiedy nie było tak łatwo jej 

powtórzyć, Wytwarza się nadmierna 

gadatliwość, coś z gatunku kawiar- 

nianych rozmów stałych bywalców, 

którzy, spotykając się codziennie, 

przegadają parę godzin, ale jakiegoś 

wspólnego interesu nawet w ciągu 

Pół roku nie załatwią. 

Są więc dobre i złe strony polity- 

cznej giełdy genewskiej. Bilans jej wy 

pada jednak bezsprzecznie dodatnio 

— o ile chdzi o możność i warunki 

zawierania tranzakcyj międzynarodo 

wych. 

Mimo to, o kryzysie Ligi Narodów 

mówi się w tym roku szerzej i, głoś- 

niej, niż kiedykolwiek. Temat ten 

znalazł też silny oddźwięk w śmiałej 

| niebanalnej mowie irlandzkiego 

Premjera de Valery, otwierającego 

Zgromadzenie. De Valera przemówił 

Jako szczery zwolennik i przyjaciel Li 

ši, ale nie szczędził słów krytyki pod 

adresem jej organów, wzywając Žgro 

Madzenic do rozpoczęcia swych prac 

z wolą przezwyciężenia własnej wew 

  

  

nętrznej niemocy, która grozi rozbi 

ciem Ligi. 

De Valera nie myli się. Egoistycz- 

ne ambicje i niektórych 

członków Ligi rzeczywiście rozsadza» 

aspiracje 

ją Ligę. Ten i ów z niezadowolonych 

którego pożądaniom Liga próbuje о- 

pierać się, grozi wystąpieniem. Niem- 

cy i Włochy z powodu sprawy .„rów 

z powodu   ności zbrojeń”, Japonja 

dyskretnego potępienia jej polityki w 

Mandżurji. Zgłaszają się coprawda 

nowi członkowie do Ligi: Turcja już 

została członkiem, Irak będzie nim 

niedługo. a Argentyna wkrótce po 

nim. Ale waga gatunkowa tych 

państw nie dorównuje trzem malkon 

tentom. Taka zamiana Ligi nie ura 

tuje, Sedno kryzysu mieści się w tem, 

że mocarstwa, których solidarność 

jest potrzebna, aby nadać uchwałom 

Ligi autorytet i zapewnić egzekucję, 

solidarnemi bynajmniej nie są. Sami 

ich przedstawiciele w swoich przemó 

wieniach fakt ten stwierdzają, lecz sy 

tuacji to nie zmienia. Delegat szwaj- 

carski Motta i angielski lord Robert 

Cecil podczas debaty generalnej w ub 

jest źle, ale to 

  

czwartek oświadczyli: 

zło nie dzieje się w Lidze Narodów. 

Krytykować trzeba nie ją, lecz posz 

czególnych członków, u których z 

różnych powodów chęć i wola pokoju 

zmniejszyły się”. 

Z drugiej strony jest rzeczą jasną 

że solidarność mocarstw. osiągnięta 

ad hoc w drodze politycznego uzgod 

rienia ich egoistycznych interesów, 

bez uzwględnienia dobra pozostałych 

może stworzyć dyktaturę nie do znie 

sienia dla państw mniejszych. Muszą 

więc być stworzone pewne ogólne za- 

sady. przyjęte przez wszystkich, któ- 

reby gwarantowały, że państwa, mo- 

gące zapewnić egzekucję, nie użyją 

swoich sił dla celów im tylko potrzeb 

nych. 

Taką zasadą ogólną może być roz 

winięcie formuły franeuskiej ..bezpie 

czeństwo, rozbrojenie, arbitraż', rów- 

nolegle z dodatkową formułą polską: 

„rozbrojenie morałne*. Ale właśnie 

na tym punkcie wyrastają rozbieżno 

śei poglądów i tendencyj. niwecząc 

oparcie politycznej działalności Ligi 

na systemie prawnym, będącym prak 

  

tycznem zastosowaniem przepisów 

Paktu. 

  

ZK 

W trzynastym roku istnienia Ligi 

stanęły przed nią zagadnienia i kon- 

flikty, narażające jej autorytet i zdol 

ność do działania na ciężką próbę. 

Sprawę ograniczenia zbrojeń od- 

suwano długo i wytrwale. Kiedy wre 

szcie wypadło ją wprowadzić w stad 

jum decydujące przeciwieństwa pog 

lądów wystąpiły z całą siłą. Anglja po 

sławiła tezę: bezpieczeństwo jest fun 

keją rozbrojenia: Francja tę tezę od- 

wróciła: rozbrojenie jest funkcją bez 

pieczeństwa. Aby mieć czas na przez* 

wyciężenie tej kontrowersji, kazano 

ekspertom tracić czas w Genewie na 

wałkowanie rozmaitych kwestyj tech 

nieznych w rodzaju: jaka broń jest o 

fenzywną, a jaka defenzywną? Wał- 

kowało się to i temu podobne ot tak, 

na wszelki wypadek. Ut oliquid fecis 

se videatur. Eksperci wyczerpali wszy 

stkie możliwości djalektyczne i rozje 

chali się na wakacje. Sprawa stanęła 

na martwym punkcie. 
Wówczas Niemcy zażądały rów 

nouprawnienia w dziedzinie zbrojeń, 

grożąc w razie odmowy wycofaniem 

się zupełnem z konferencji. Bomba 

niemiecka ożywiła zmartwiałą spra- 

wę rozbrojenia. Aby nie wypuścić 

Niemców z sieci wzajemnych zobowią - 

  

zań i nie otworzyć przed nimi wrot 

do zbrojenia się według własnego wi- 

dzimisię zaczęto szukać formułki, któ 

raby dając formalną satysfakcję Nie 

mcom, zapobiegła ich faktycznemu 

zbrojeniu się. To znaczy: przyznaje- 

my wam równość, ale materjalnie po- 

zostanie ona tem, co macie obecnie. 

Do tego bowiem poziomu zbrojeń za 

mierzamy zejść sami. 

Korespondent „Gazety Polskiej" 

w Genewie pisze, że Francja, St. Zj. 

Anglja, Włochy i Polska zgodnie sto- 

ją dziś na gruncie zasady: nie wolno 

powiększać zbrojeń. Żadne więc przy 

znawanie „„równości'* Niemcom nie u- 

poważni ich do powiększenia sił 

zbrojnych i rozbudowy środków tech 

nicznych, których są dziś pozbawieni 

Obrady obecnego Zgromadzenia Ligi 

są sceną, w której kulisach załatwia 

ją się rzeczy, nie mające bezpośrednie 

go związku z tem co się dzicje na sce 

nie, choć nierównie ważniejsze. Być 

może, jeżeli optymizm korespondenta 

„Gaz. Polsk.* jest uzasadniony, gro- 
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Propozycja rozbrojeniowa Hoovera. 
w komisji: rozbrojeniowej. 

Narady nad obniżką cen to- 
warėw monopoiowych i skar- 

telizowanych, 

Jak się dowiadujemy, w łonie 
czynników decydujących toczą się o- 
becnie w dalszym ciągu narady nad 
projektowaną akcją zniżki cen arty 
kułów monopolowych i skartelizowa 
nych. 

Po obniżeniu cen spirytusu i cukru. 
rozpatrywana jest możliwość obniżki 
cen żelaza, cementu i drożdży, oraz 
niektórych artykułów monopolowych. 

Narady w tych sprawach prowa- 
dzone są w szybkiem tempie i osta 
iecznych decyzyj należy się spodzie 
wać w najbliższym czasi 

Dementi. 
WARSZAWA, (Pat). Jeden z dzienników 

kich podał w dniu dzisiejszym wia 
że czwartkowy „Monitor Polski* o 
rządzenie Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 22 września o zwołania 
zwyczajnej sesji Sejmu i Senatu już od 1-ga 
października rb. Wiadomość ta jest niepraw 
dziwa. Żadne zarządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 22 września rb. o zwo 
łaniu Sejmu nie istnieje. „Monitor Polski* 
żadmego takiego zarządzenia w numerze 2 

zwartka 29 września rb. ogłaszać nie móg! 

i nie ogłaszał. 

    

   
   

              

GENEWA, (Pał). W dniu 30 wrze 
śma zebrał się po raz pierwszy komi 
tet do studjów nad stanami liczebne- 
mi, powołany przez prezydjum konfe 
rencji rozbrojeniowej. W obradach je 
go bierze udział delegat Sowietów, mi 
mo zaznaczenia rządu sowieckiego, iż 

nie będzie wysyłał delegacji do techni 
cznych komisyj rozbrojeniowych. 

Delegacja amerykańska przedłoży* 
ła komitetowi projekt, stanowiący roz 
winięcie i sprecyzowanie propozycji 
prezydenta Hoovera, przewidującej, 
jak wiadomo, rozróżnianie w siłach 
zbrojnych każdego państwa 2 elemen- 
tów, manowicie siły zbrojnej, przezna 
czonej do utrzymania porządku wew 
nętrznego i ochrony granic oraz zbroj 
nej do obrony przed napaścią z zew 

nątrz. Propozycja zmierzała do zmniej 
szenia tej ostatniej o jedną trzecią. Ko 
mitet zajął się ustaleniem metody pra“ 
ey. Odrazu ujawniła się różnica zdań 
Przedstawiciele Stanów Zjednoczon. 
i Włoch nalegali na dyskutowanie kry 
terjów planu Hoovera, podczas gdy 
Paul Boncour wskazał na konieczność 
ustalenia przedewszystkiem definie 
stanów liczebnych tak, by móc ustalić 
faktyczne cyfry istniejących sił zbroj 
nych w różnych krajach. Główną tro 
ską delegacji francuskiej — oświad- 
czył Paul Boncour będzie utrzymywa 
nie debaty w dziedzinie. rzeczywistoś 
ci, Jak wiadomo ustalenie definicji 
stanów liczebnych- spotkało w komi 
tedie który poprzednio zajmował się 
tą sprawą duże trudności. 

    

    

    RESTAURACJA 

„BRISTOL“ 
Wilno, Mickiewicza 22 

Rumuńsko-sowiecki pakt o nieagresji 
ma być wkrótce podpisany. 

BERLIN. (Pat.) Prasa niemiecka 
donosi o oczekiwanem w najbliższym 
czasie podpisaniu  sowiecko-rumuńs 
kiego paktu o nieagr. Dzienniki pra- 

  

wieowe podkreślają, że zawarcie tego 
„paktu równać się będzie zamknięciu 
pierścienia dookoła Niemiec. 

Rekenstrukcja rządu angielskiego. 
Nowi ministrowie. 

LONDYN (Pat). Obydwa pozosta 
łe jeszeze stanowiska w rządzie obsa 
dzono dziś posłami narodowo-liberal 
nymi. Tekę ministra górnictwa objął 
Brown, dotychczasowy podsekretarz 
stanu w Ministerstwie zdrowia. Jego 
miejsce zajął Shakespeare. Tem sa- 

  

   

mem rekontrukcja została zakonezo- 
na, Ogółem 5 stanowisk objęli konser 
watyści i 5 narodowi liberałowie. Z 
grupy Jabourzystów Mac Donalda 
wbrew przewidywaniom nie powoła 
no nikogo. 

Skład nowego rządu węgierskiego. 
BUDAPESZT, (Pat). Premjer Go- 

emboes oświadczył w piątek wieczo 
rem, że utworzył nowy rząd, który 

przedstawia się następująco: 
Premjer i minister obrony narodo 

wej Goemboes, minister spraw zagra 
nicznych Puky, dotychczasowy prze- 
wodniczący lzby niższej, minister fi 
nansów Bela Imredy, dotychczasowy 
wicedyrektor Banku Narodowego, mi 

  

  

   

  

nister wyznań religijnych i oświecenia 
Walenty Homan, dotychczasowy dyre 
ktor muzeum narodowego. minister 
sprawiedliwości Andor Lazar, były 
podsekretarz stanu w ministerstwie ob 
rony narodowej, minister rolnictwa Mi 
kołaj Kallay, były podsekretarz stanu 
w ministerstwie handlu, minister han 
dlu dep. Tihamer Fabinyi. 

Reorganizacja gabinetu litewskiego. 
RYGA, (Pat). Jak donoszą ,.Jauna 

kas Zinas* z Kowna, w najbliższym 
czasie ma nastąpić reorganizacja gabi 
netu. Wpierwszym rzędzie ma ustą 
pić minister spraw wewnętrznych Ru 
stejkis i minister sprawiedliwości Zy- 
linskas. Na stanowisko ministra spr. 

  

  

wewnętrznych wysuwana jest kandy 
datura obecnego dyrektora departa- 
mentu bezpieczeństwa p. Nowakasa, 
na stanowisko zaś ministra sprawied 
Kwości — kandydatura byłego guber 
natora kłajpedzkiego Merkisa. 

  

DZIŚ OTWARCIE SEZONU! 
  

NOWOPOZYSKANY KWARTET JAZZBANDO 4Y 

Neurath nie powróci. 
BERLIN (Pat) Prasa niemiecka u 

trzymuje, że minister Neurath nie po 

wróci do Genewy, dopóki postułaty 

niemieckie w sprawie równoupraw* 

nienia zbrojeń nie zostaną przez mo 

carstwa uznane, 

Herriot — przewodniczącym 
komisji studjów dla Unii 

Europejskiej. 
GENEWA, (Pat). Komisja studjów 

dla Unji Europejskiej zebrała się w 
piątek po dłuższej przerwie pod prze 
wodnietwem jednego ze swych wice 
przewodniczących p. Motty. Na wstę 
pie Motta poświęcił gorące słowa pa 
mięci Arystydesa Brianda, którego pa 
mięć zebranie uczeiło przez powstanie. 
Na przewodniczącego komisji obrano 
przez aklamację Herriota, 

DZIŚ OTWARCIE SEZONU! 

J. LIGONIA pod 
dyr 

rozporządzający 20-ma Instrumentami, koncertuje w czasie obiadów i kolacyj. 

OBFITY BUFET — WYŚMIENITA KUCHNIA — WYBÓR TRUNKÓW 
po cenach znacznie zniżonych. 

Niemieckie tabu. 
BERLIN, (Pat). Były prezydent Re 

iehstagu Goering w wywiadzie z przed 
stawicielami prasy amerykańskej oś- 
wiadczył, że partja narodowo socjali 
styczna, niezależnie od swego zasadni 
czego stanowiska wobec rządu, bez- 

      

względnie poprze postulaty gabinetu 
Papena w zakresie polityki zagranicz 
nej, dotyczące zbrojeń, bezpeczeństwa 
i skreślenia odpowiedziałności Niemiec 
za wybuch wojny 

Wynurzenia Neuratha. 
BERLIN, (Pat). Minister spraw za 

granicznych Rzeszy Neurath przyjał 
dziennikarzy niemieckich na konferen 
cji prasowej. Minister oświadczył, że 
w sprawach mniejszościowych poczy- 
ni przygotowania, mające na celu uwy 
datnienie niemieckiego punktu widze- 
nia, zarówno w Radzie, jak i na Zgro 
madzeniu Ligi Narodów. 

Przedstawiając stanowisko rządu 
Rzeszy w sprawie zbrojeń, minister 
Neurath zaznaczył, iż wyraźnie oświad 
czył ministrowi Simonowi, że nie mo- 
że uznać jego prawniczych wywodów 
zawartych w odpowiedzi na memor- 
jał niemiecki. Również zapowiedziane 
oświadczenie Hendersona, które ma 
być wygłoszone przed wznowieniem 
prac biura konferencji rozbrojeniowej, 
nie posunie — zdaniem ministra nie 
mieckiego kwestji naprzód. 

    

Minister Neurath zaznaczył dalej, 
że nie unikał rozmów z Herriotem, o: 
czekiwał jednak w tym względzie ini 
cjatywy ze strony premjera francus 
kiego. ' 

W obecnej chwili zdaniem mini- 
stra Neuratha, Herriot powinien wy* 
stąpić z nowemi propozycjami. 

Nawiązując do rewelacyj prasy a- 
merykańskiej o tajnych zbrojeniach 
niemieckich, minister nazywa opero- 
wanie argumentami o niedotrzymaniu 
przez Niemcy postanowień, dotyczą- 
cych rozbrojenia, zatruwaniem atmos 
fery. Nie wpłynie to jednak — zakoń 
czył on — na stanowisko rządu nie- 
mieckiego, który nie przystąpi do ro- 
kowań rozbrojeniowych, dopóki nie 
otrzyma gwarancji że zniesione będą 
ograniczenia wołności zbrojeń niemie 
ckich . 

   

  

  

Sensacyjny turniej tenisowy w Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 8 i 9 paździer- 

nika na kortach Legji odbędzie się sensacyj 
ny turniej najlepszych zawodowych rakiet 
Świata. Zapewniony jest udział tej miary 
tenisistów, eo Amerykanie Tilden i Barnes, 
Niemiee Nuesslein i Połak, stale przebywa- 
jący w Niemczech, Najuch, 

W! dniu wczorajszym Legja zwróciła się 
ciiejalnie do Związku Tenisowego z proś- 
bą e zgodę Związku na rozegranie pokazo- 

wego meczu Tilden—Tłoczyński. Należy li- 
czyć się z tem, że Związek Tenisowy udzieli 
na mecz powyższy swego zezwolenia, bo- 
wiem zagranicą mecze tego rodzaju były 
niejednokrotnie rozegrywane. 

Mecz Tilden—Tłoczyński byłby sensacją 
pierwszej klasy, a ponadto dla Tłoczyńskie- 
go byłby nowym dorobkiem doświadczalnym 
dużej wagi. = 

źba niemiecka stanie się impulsem, 

który zepchnie konferencję rozbroje 

niową z martwego punktu. Byłoby to 

przezwyciężeniem pierwszej „kryzyso 

wej' próby Ligi, skąd jeszcze bardzo 

daleko do odprężenia syluacji polity 

cznej w Europie. Nawet „„rozbrojo- 

ne** Niemcy są bowiem rezerwuarem 
materjałów wybuchowyc: którego 

tylko ścisła izolacja zapobiec 

wznieceniu pożaru, 

może 

Drugą „próbą ogniową” Ligi jest 

sprawa mandżurska. Bezsilność orga 

nów genewskich wobec jaskrawego 

wykraczania przez Japonję , przeciw 

ko duchowi i przepisoia paktu Ligi 

była niezmiernie rażącą. Obecne Zgro 

madzenie odsunęło tę najbardziej dla 

siebie przykrą sprawę lisiopad, 

kiedy Japonja przedstawi swoje uwa 

gi do potępiającego jej politykę w 

Mandżurji raportu Komisji Lyttona. 

Nie widać w tej chwili żadnych możli 

wości dalszego odraczania wypowie 

dzenia się Ligi o postępowaniu jedne 

go ze stałych członków jej Rady. Wy 

padnie więc zająć stanowisko wyraź 

ne i — albo się narazić na wystąpie 

nie Japonji z Ligi, albo zapomocą ja 

kichś wykrętnych formułek zatuszo 

wać sprawę, uznając w istocie fakty 

dokonane. 

W obu wypadkach Liga poniesie 

wielki uszczerbek. W pierwszym — 

wyzbędzie się faktycznie wszelkiej 

ingerencji w sprawy azjatyckie, gdzie 

nikt się Japonji przeciwstawić nie 

będzie w stanie, w drugim — otrzyma 

niezmiernie dotkliwy cios moralny 

który ją zdyskredytuje w oczach opi 

nji i zniechęci państwa mniejsze i t. 

zw. neutralne. 

A jednak wszystko zdaje się prze 

mawiać za tem, że Zgromadzenie listo 

padowe pójdzie po linji oportunizmu 

który politycznie jest w danych wa 

runkach złem koniecznem. Bronić 

Chin — 400-miljonowego narodu, któ 

ry nawet w obliczu napaści, nie może 

dziś się zdobyć na wewnętrzną 

konsolidację i zorganizowanie о- 

poru —- nie jest tak ważnem 

zadaniem, aby o tę sprawę roz- 

bijać instytucję międzynarodową, 

stworzoną przedewszystkiem dla tych 

którzy w pokojowej współpracy wi* 

dzą lepszą przyszłość. Najpotężniej- 

sza Liga nie zdoła zapobiec olbrzy- 

mim konfliktom, narastającym w A 

zji. Tamtych spraw nie można mie- 

rzyć miarą europejską. Czyż jakikoł 

wiek rozsądny człowiek może przypu 

ścić, że obecny terytorjalny status 

Azji ma charakter choć w drobnej 

części tak trwały jak europejski? Az+ 

ja kryje w sobie tak potężne siły, że 

opiekowanie się niemi i obrona ich 

przed jakimś chwilowo silniejszym 

zdobywcą, jest zajęciem zupełnie bez 

celowem. 

Ze stanowiska Ligi nie idzie tu o 

Mandżurję, lecz o zasadę moralną. 

Członek-założyciel Ligi zachowuje się 

nielojalnie i nawet nie zachowuje po 

zorów. Trzeba uzyskać od niego jakąś 

moralną satysfakcję i przymknąć o- 

czy na materjalny stan rzeczy w Man 

dżurji. Kiedyś z nim Chińczycy sami 

poradzą, przekonawszy się, że zabaw 

nem jest kołatać w Genewie o policję 

dla zabezpieczenia pustyni Gobi przed 

„agresją. 

Wydaje się, iż w ten sposób mniej 

więcej rozumują trzeźwi politycy 

genewscy pragnący nie ekspensować 

skromnych sił Ligi na egzekwowanie 

w Tokjo, czy Mukdenie zaleceń jej or 

ganów, Kryzys genewski można prze 

łamać, koncentrując siły na uporząd- 

kowanie spraw bliższych i dostępniej 

szych. Jeżeli to się uda, feralna trzy- 

nastka nie przyniesie szkody Lidze. 

Testis. 

na
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Rewolucja w krainie kawy. 
Wojna domowa w Brazylji. — Sao Paulo przeciw Rio de Janeiro. Powrót do prawa i 
konstytucji. — Rewolucja r. 1932 zemstą za przewrót r. 1930. — Prezydent Vargas. — 

Rola niemieckich sztabowców. 

Brazylja jest od 9 lipca terenem 
zażartej wojny domowej której za- 
ciekłość i podłoże nadają jej zupełnie 
odmienny charakter od dotychcz 
wych tak częstych, a zazwyczaj nie 
krwawych i nięzbyt poważnych prze 
wrotów. Ośrodkiem rewolucji jest 
stan brazylijski Sao Paulo i miasto 
iego samego imienia, drugie zkolei 
pod wzgłędem ludności po stolicy 
Rio de Janeiro, a równocześnie naj 

większy port brazylijski, 

Stan Sao Paulo jest ośrodkiem pro 
dukcji i wywozu kawy. stnowiącej 
najwybitniejsze źródło bogactwa bra 
ylijskiego. Obszar stanu Sao Paulo 

równa się połowie obszaru Polski. 

  

   
  

  

  

Wojska powstańców 
ta, dr. Getulio Vargas, liczą razem 
najwyżej 60.000 ludzi. Jest między 
nimi bardzo wielu mieszańców, mu 

rzynów i czerwonoskórych, gdyż 
Portugalczycy, którzy skolonizowaii 
Brazylję i których język jest tam pa 
nującym, najłatwiej ze wszystkie 

białych narodów wchodzą w związki 
z rasami kolorowemi. 

i prezydca 

  

  

Dotychczas rewolucje brazylijskie 
miały na celu zdobycie władzy przez 
poszczególne jednostki, względnie kli 
ki. W tym wypadku jednak, obok 
pierwiastku osobistego, występuje 
również pierwiastek ideowy. Diowo 
dzi tego fakt, że prawdziwy entuz: 

jazm rewolucyjny panuje w Sao 
Paulo. 

Hasłem rewolucji w Sao Paulo 
jest „Powrót do prawa i do konsty 
tucji*. Zwraca się ona przeciwko dyk 
taturze prowizorycznego rządu prezy 
denta Vargasa który jest u władzy 
od rewołucji październikowej w roku 
1930. Vargas rozpędził parlament pod 
pozorem, że przeszkadza mu w pracy 
nad odnowieniem i rozbudową kr: aju. 
Próbował wprowadzić oszczędn ‘ 
przez radykalne ograniczenie ilości 
urzędników i zbędnych wydatków, 

tak, że mógł wyrównać budżet, nie 
uciekając się do nowych pożyczek, 
zapobiec spadkowi waluty i chwilowo 
wzmóc tętno życia handlowego i 
przemysłowego. Starał się również o 
poprawę stosunków na terenie szkol 
nictwa i opieki społecznej. 

Mimo to prezydent nie zdobył so 
bie sympatji ludności. Twierdzono o 
nim w kraju, że jest czowiekiem sła- 
bym. narzędziem w ręku kliki gene 
rałów. Do wybuchu rewolucji przy 
czyniła się również tradycyjna rywa 
lizacja między Rio de Janeiro i Sao 
Paulo, przyczem ten ostatni stan, na 
równi z innemi, sprzeciwił się ogra 
niczeniu swojej autonomji przez cen 
tralne władze. Zarzucano również pre 
zydentowi, że nie dość dba o wywóz 
kawy i że zbyt pochopnie otworzył 

kraj dla obcych kapitałów. 

  

    

Obecna rewolucja jest odwetem 
za przewrót w październiku 1930 r., 
kiedy powstańcy, tym razem ze stoli 
cy i z innych stanów, zbuntowali się 
przeciw prezydentowi Washingtonowi 
Luizowi z Sao Paulo za to, że pro- 
tegował swój stan rodzinny i ludzi 
stamtąd pochodzących. Obecnie Sao 

Paulo, odsunięte przed dwoma laty 
od wpływu na władze centralne, 
stara się zemścić na ówczesnym zwy 

  

Nie można twierdzić, aby powsta 
nie miało na celu zupełne uniezależ- 
nienie się zbuntowanego Sao Paulo, 
a wskutek tego rozpadnięcie się ol 
brzymiej Brazylji na kilka części. 
Chodzi raczej o inny układ sił i wpły 
wów wewnątrz państwa. Chociaż o- 
biegają również pogłoski, iż rewolu 
cjoniści tarają się zagranicą o uzna- 
nie ich za stronę wojującą, co byłoby 
wstępem do oderwania się. A są przy 
tem i w stolicy koła, które nie mart 
wiłyby się zbytnio z powodu oderwa 
ńia się Sao Paulo, gdyż dotychczaso- 
we cła ochronne, powodujące droży- 
znę, wprowadzone zostały głównie na 
żądanie przemysłu brazylijskiego, 

  

   

mającego w Sao Paulo swą 
siedzibę. 

W każdym razie ponawiane roko 
wania o zawieszenie broni pomiędzy 
stronami wojującemi nie doprowadzi 
ły do rezultatu, a krwawsze walki 
dały się jeszcze bardziej odczuć eks 
portowi brazylijskiemu, i tak już do- 
tkniętemu kryzysem. Walka ta jest 
niesłychanie szkodliwa dła Brazylji 
a w razie przedłużenia jej może 
się zgubną. Rewolucja 
odbija się również na interesach in 
nych państw zaangażowanych w Bra 
zylji, a przedewszystkiem Stanów 
Zjednoczonych, które ulokowały tam 
około pół miljarda dołarów. Warto 
wreszcie wspomnięć, że operacjanii 
wojennemi po stronie paułistów kie 
rują byli wyżsi oficerowie niemieccy. 
W południowej Ameryce następuje 
obecnie najpiękniejsza pora roku. 
A to może przewiec zgubne dla kraju 
operacje wojenne i wałki domówe. 

W. J. 

główną 

  

   

    
  

Bezsilność Genewy: 

Gdy konferencja rozbrojeniowa 
próbuje osiągnąć jakieś rezultaty, na 
całym świecie obserwujemy niebywa 
łą militaryzację społeczeństw i opinij. 

Zdawałoby się — pisze korespon- 
dent „Polonji“ 

„.„Wbzyscy pragną .pok: 
niego dążą. Tymczasem treś 
gólnych państw wykazuje takie 
społeczne, jakiego od czasów wędrówek Ju- 
dów nie oglądała nigdy Europa. W. całe 
pojęciu militaryzmu — armje stałe są jesz- 
cze zjawiskiem najmniej miebezpiecznem. 
O wiele gorszym objawem wpadku kultury 
— są owe koszule czanne, brunatne, czerwo- 
ne wychowywane w specyficznym nastro- 
ju nienawiśći, kultu gwałtu, bezprawia i bru- 
talnej siły”. 

Jakże głęboko trafna była polska 
koncepcja rozbrojenia moralnego —- 
unieszkodłiwienia trucizn, które pły- 
ną do dusz młodzieży z fałszowanych 
kart podręczników, z przemówień i 
szowinistycznej agitacji. Konferencja 
rozbrojeniowa woli rozważania na te 
mat broni „zaczepnej* ij „odpornej*. 

„Słuchając tych długich wywodów ludzi, 
którzy w przeważnej części znają wojnę z 
komunikatów generalnego szłabu — mia 
łem często zamiar stanąć przed czcigodnym 
aeropagiem i przedstawić się: 

— Panowie pozwolą. Byłem oficerem 
frontowym przez 21 miesięcy. Mam pewne 
doświadczenie w określeniu broni zaczepnej 
i odpornej. Mogę panóm zademonstrować, 

jak przemieniać puszki od konserw w grana 

ty ręczne. Uskuteeznia się to w ciągu 2 go- 

dzin. Zi pomocą takich puszek, naładowa- 
mych masą wybuchową, 2 batałjon 8 p. p. 

zdobył pod. Doberdo 4 armaty, 16 karabinów 
maszynowych i 1000 jeńców” 

A zresztą przecież historja nie zna 
wojen zaczepnych. Najazd na Belgję 
był koniecznością. Zajęcie Szanghaju 
— altruizmem, a rozbiory Polski —- 
samoobroną... Genewscy pacyfiści pró 
żnó wierzgają przeciwko ościeniowi 
kapitału. 

   

  

   

  

  

   

Zwycięstwo Ghandiego. 

Pierwsze telegramy, które donios 
ły o tym zachwycającym fakcie tchnę 
ły głęboką otuchą że możliwy jest 
triumf słuszności nad siłą materjal- 
ną. Dziś „Głos Narodu* podaje bliż- 
sze szczegóły. Siła moralna jednego 
człowieka który pragnął równoupraw 

nienia miljonowych rzesz parjasów 
wbrew wiekowym przesądom dała 
swe owoce w postaci konferencji w 
Poona, gdzie Hindusi poza uprawnie 
niem politycznem, 

ъ „Uznali zasadniczo ideę T6wNOUprawnie- 
mia parjasów. Oświadczyli, że w przyszłości 
będą oni mieć prawo uczęszczania do koś- 
ciołów i szkół, oraz korzystania ze wszyst- 
kich dróg i studzien. 

Parjasi głosują w z Hindusami wyż- 
szych kast, zrzekając się osobnych kuryj. 

Będa czynione starania w kierunku przy 
zmania parjasom współudziału w adminictra- 
cji i polepszenia ich wychowania. 

Gamdhi przerwał głodówkę. Jego zwycię- 
stwo polega głównie na tem, że udowodn'ł 
wyższość szłachetniejszych sposobów wall 
mad brutalną walką fiz Bierny opór 

  

     

  

UR LR AS НН ОНЕ 

Szkoła imienia Michaliny Mościckiej. 

Celem uczczenia pamięci Ś. p. Prezydento- 
wej Michaliny Mościckiej, magistrat m. st. 
Wjarszawy nazwał szkołę powszechną Nr. 48 

— imieniem Michaliny Mośc 

      

zwyciężył. Ofiara i poświęcenie dały pięk 

miejszy wynik niż siła, która jednak copraw 
da czasem musi być przez ludzi stosowana. 
Nie wszystkich ludzi, mie wszystkich poli- 
tyków potrafiłaby wzruszyć głodówka Gan 
dhiego. 

Układ w Poona nie wszedł jeszcze w ż 
cie. Gandhi wie, że kasty wyższe sprzeciw 
się będą urzeczywistnieniu tego co parj 
som obiecano. Na ten wypadek Gandhi za- 
powiada nową głodówkę”. 

W tej rozmowie elity z — wbrew 
ich woli — reprezentującym parja- 
sów Ghandim, rząd angielski został 
na uboczu. Zgadzał się, akceptował. 
czynił zastrzeżenia, a na oczach jego 
dokonywał się niebywały w dziejach 

  

   

  

nowożytnych fakt. jim. 

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— NAJLEPSI PILOCI POLSCY DO 

LWOWA zlecą się ma meeting lotniczy który 
się dziś zaczyna. Zapowiedzieli udział: Ba- 
jan, Giedgowd i Karjański, uczestnicy Cha- 
llenge'u, płk. Kossowski, który wrócił ze 
„žlotu asow“ w Ameryce, oraz inż. Grzesz- 
czyk, który będzie demonstrował lot na szy 
bowcu. 

— JAROSŁAW| TWASZKIEWICZ  uta- 
lentowany poeta został mianowany sekre- 
tarzem poselstwa w Kopenhadze. 

— ZA 350.000 DOLARÓW: PADEREWSKI 
sprzedał prawo wydania w języku angie!s- 
kim swych pamiętników. Jakoby słynny mu- 
zyk i działacz polski zawarł w swych wspo- 
minieniach prócz motatek z ż У 
mego także i szereg ciekawych prze 
czasów swej działalności politycznej. 

— INSTYTUT SZTUKI TEATRALNEJ 
z sekcjami teatralną i filmową powstaje w 
Warszawie na miejsce dotychczasowego stu- 
djum dramatycznego. Dyrektorem został c"- 
niony w Wilnie A. Zelwerowi Stefan Ja- 
racz, Leon Schiller, W. Biegański i inni bę- 
dą mu pomagali. 

— ZSRR. OBIECUJE SZTUCZNE DESZ- 
CZE rolnikom, co jest dziś szczególnie ak 
tualne, wobec miedoborów zbożowych w S»- 
wietach. Znany fakt że deszcz jest skutkiem 
wyładowań elektrycznych w parze chmur 
uczeni sowieccy chcą wykorzystać praktycz- 
nie w ten sposób, że kanonadą ładunków 
elektrycznych ostrzeliwując niebo, wywołują 
sztuczne warunki deszczu.Próby na skrom- 
mą skalę udały się. Czekamy na „gubernjal- 
me* ulewy... 

— ROOSEVELT OBWOZI OSŁA po uli- 
cach Nowego Jorku w czasie agitacji na 
własną kandydaturę na prezydenta. Nie jest 

to żadna złośliwość w kierunku przeciwni- 
ków — republikanów, gdy żosioł jest właśn'e 
jaknajpoważniejszym mbolem  demokra- 
tów, w których budzi się na jego widok en- 
tuzjazm. Nigdy nie zrozumiemy tej Ameryki 

— BEZCENNE BRYLANTY KREUGERA 
idą dziś na licytację. Ten kondotier kapitali- 
mu miał monarsze gusta i w pałacach jego 
drogocenne kamienie znajdują się w niesły 
chanej iloś są to przeważnie unikaty i 
rzeczy o wartości historycznej, np. djameni 
ze stroju koronacyjnego Napoleona, ongiś 

własność marki Pompadour. Wszystko to 
„idzie za psie pieniądze”. 

— ROZWODY... BY NIE STRACIĆ PO- 
SADY są na porządku dziennym w Ameryce. 
Przyczyną tego Stała się uchwała, zabran 
jąca pracow: „obojgu małżonkom. Posy; 
ły .. separacje, gdy zaś rząd zwęszył P. 
stęp niedawni Separaci tłoczą sių po urzę- 
dach stanu cywilnego, byleby zdobyws 
wód nie stracić dochodów. Prawdziwa R 
ryka! 

  

   

          

   

      

   

  

     

    

     

  

   
     

  

    

  

   
   

Ceremonja przemianowania szkoły 
miejsce dnia 29 bm. w dniu Imienin zmar- 

łej. 

   

Z Rosji Sowieckiej. 
Olbrzymi grad. 

MOSKWA, (Pat). W, ekoliey Chabarow- 

ska spadł niebywały grad, dochodzący do 
wielkości kurzego jajka. Grad padał 40 mi- 
nut, niszcząc w kiłku wsiach zasiewy, zabi- 
jając drób, wybijając szyby w domach oraz 
niszczące słomiane strzechy. Kilka osób od- 
niesło rany. Warstwa gradu, dochodząca do 
15 em. grubości, leżała przez trzy dni, 

Tajemnicza mowa Stalina. 

MOSKWA, (Pat). Wezaraj późnym wie- 
ezorem na posiedzeniu Centralnego Komitetu 
Partji Komunistycznej wygłosił mowę Sta- 
łin. Mowa ta nie została cpublikowana w 
dzisiejszej prasie, jak również nie podany 
sam fakt jej wygłoszenia. Jak słychać, mo- 

wa Stalina zawierała doniosłe wskazania 
pregramowe. 

  

js. 

Wydobyto kulę z serca. 
BUENOS AIRES. (Pat). Donoszą z Mon- 

tevideo, że znany tamtejszy chirurg dr. Ar- 
mando Hugon, dokonał operacji serca, wy- 
dobywając kulę, która utkwiła w Sercu ra- 
nionego wystrzałem z rewolweru. 

Operacja udała się znakomicie; pacjent 

znajduje się w stanie rekonwalesceneji. Pod 

czas wykonywania operacji, asysiuj chi- 

rurgowi lekarze dokonali kilku ważnych dla 

nauki zdjęć totograficznych włókien serco- 

wych. 

     

Olbrzymi cyklon nad Francją. 
Zerwane mosty, zburzone domy, przerwana komunikacja 

kolejowa. 

PARYŻ (Pat) Przez cały dzień i 
noc wczorajszą na południu Francj! 
szałał cyklon. Straty idą w miljony. 
Wszędzie są mosty zalane mułem, a 
drogi zniszczone, powałone mury, 
porwane i popłątane druty telefonicz 
ne. 

W miejscowości St. Raphael i ©- 
kolicy wysokość wody dochodzi do 2 
metrów, zagrażające domom na prze 
strzeni kilku kilometrów. Liczne do 
my powalone. W St. Maxime wiatr po 
zrywał dachy z domów położonych 

nad brzegiem morza. Na dworcu wi- 
cher wywrócił przeszło 30 wagonów. 

  

Most długości 30 metrów zniosły fale 

W Nicei huragan trwał do ranka dzi 

siejszego. powodując nieobliczalne 

szkody, 
Miasta, które uległy katastrofie 

huraganu pozbawione są gazu i elek 
tryczności. Komunikacja telefoniczna 

przerwana. Bezdomnych umieszczono 
narazie w szpitalach i hotelach. Komu 
nikacja kołejowa między Tuluzą a Ni 
eeą oraz między Cannes i Antibes by 

ła kompletnie przerwana, Dopiero dzi 
siaj po wytężonej pracy ponownie ją 

przywrócono. 

Linja lotnicza Moskwa—Mińsk—Warszawa. 
Z Mińska donoszą, iż tamtejsze 

władze mają nawiązać pertraktacje z 

odnośnemi czynnikami polskiemi w 

sprawie przedłużenia linji lotniczej 
Moskwa—Mińsk do Warszawy. Gdy- 
by| udało się myśl tę zrealizować, w 

przyszłym roku zostałaby uruchomio 

na nowa linja lotnicza na szlaku War 

szawa—Moskwa. Ze względu na ist- 

nienie linji powietrznej Moskwa— 

Daleki Wschód nowa linja lotnicza 
miałaby wielkie znaczenie dla komu 
nikacji europejskiej łączącej Zachód 
ze Wschodem. 

  

Trzęsienie ziemi. 

  

AT! (, (Pat). Wstrząšnienia podziemne 
na półwys ie Chalcedóńskim trwają, doko- 
nywując dalszego dzieła zniszczenia, W nie- 
których miejscach nasiąpiło obniżenie się 
poziemu o 7 metrów. Silne wstrząśnienie 
dało się odezuć również w Salonikach, gdzie 

  

wiele gmachów jest uszkodzonych. W. okoli- 
cach, nawiedzonych przez trzęsienie podzie- 
mne, panuje panika. Marynarze angielscy 
oraz liczne organizacje greckie urządziły sze 
reg ambulansów, w których rozdają namio- 
ty, zapasy żywności oraz lekarstwa. 

Wystawa misyjna. 

  

Otwarto w Włarszawie w lokalu Kasyna 
w owych wystawę m: 

misyj 
ód ludów pogań: h. Na szczególną uwa 

gę zasługują zbiory sztuki ludowej poszcze- 

  

    katolic kich + 
     j widzimy fragment 

działu chińsko. ońskiego z ciekawym + 
zem Me atki Boskiej, malowanym przez chiń- 

  

    

  

Nr. 225 (2467). 

Metafizyka. 
Hilarjon szedł aleją parkową i 

Był piękny dzień wrześniowy, 

  gwizdał. 

słońce grzało 

jeszcze dość mocno, to też Hilarjon odsu- 

nął gałką laski kapelusz na tył głowy i kro- 

czył rozmarzony, w niebo, myś- 

lący o niebieskich migdałach. Gdyby miał do 

powiedziałby zapewne, że 

bardzo piękny, bardzo mi- 

zapatrzony 

kogo przemówić, 

świat jest piękny, 

ły, bardzo romantyczny. Hi 

zjadł właśnie 

nie brakło mu do szczęścia 

A gdy tak kroczył aleją 

zauważył nawet, że od pewnego czasu po- 

stępuje niego mały 

wieczek w szarem palcie, 

  

rjon bowiem 

smaczne Śniadańko i niczego 

  

parkowa, nie 

obok roztrzepany czło 

bez kapelusza, z 

oc: Ma- 

ły człowieczek położył w pewnej chwili dłoń 
    ami szybko biegającemi na strony. 

na ramię Hilarjona i od 

przejmie, z naciskiem 

zadanego Hilarjonowi pytania: 

pan nigdy nie 

val się doń u- 

  

podkreślając wagę 

— Panie, czy wątpił w 

a? 

  

istnienie świ: 

Hilarjon zatrzymał się, i rzucił na małego 

człowiecz spojrzenie pełne 

— (zyś pan zwarjował? — zakrzyknął. 

— Nie — odpowiedział człowieczek smut 

nie schyłając głowę — tylko pozbyłem się 

złudzeń. 

zdumienia. 

  

Wiem dobrze, iż to co mię otacza 

wogóle nie jest tylko grą mojej 

wyobraźni. 

est tylko grą pańskiej wyobraźni — 

powtórzył oniemiały Hilarjon, 

— Tak jest panie — z mocą potwierdził 

istnieje, 

  

  

człowieczek, 

Hilarjon spojrzał w niebo zatoczył ręką 

szeroki łuk dokoła i zawołał: 

— Spójrz pan dokoła spójrz pan na te 

wspaniałe drzewa tak jest, drzewa te są 

wspaniałe, spójrz pan na te trawniki i kłom 

by, spójrz pan na tych ludzi, spacerujących 

po pięknych alejach, spójrz pan na słońce, 

które jest znacznie większe od naszej ziemi, 

widziałem to w geografji, spójrz pan na to 

wszystko i powiedz: czyż lo może być tylko 

gra pańskiej wyobraźni. Spójrz pan wreszcie 

na mnie, na mnie, który zjadłem przed godzi 

ną jajecznicę z czterech: jaj i wypiłem trzy 

filiżanki kawy po- 

wiedz: rzeczy wistoś- 

cią? 

A człowieczek schyliwszy głowę ku ziemi 

powiedział bardzo cicho: 

  

  

    

z trzema kożuszkami i 

czyż to może nie być 

— To wszystko jest złudzeniem. 

Hilarjon westchnął ciężko i wybrał chu- 

steczkę by otrzeć zroszone czoło. Ten czło 

wiek go przestraszał — Hiłarjonowi zaczyna 

ło mącić się w głowie. Spytał: 

— A kim pan jesteś właściwie? 

— A ja jestem właściwie — odpowiedział 

człowieczek — filozofem. 2 

Hilarjonowi wszystko splątało się na 

groch z kapustą, 

  

już nie widział alei, am 

błękitnego nieba nie czuł ciepła słońca, ni 

miłej sytości w żołądku. Widział tylko fa- 

natyczne oczy filozofa i słyszał fanatyczny 

jego głos: Ъ 

— Pomyśl człowieku tylko, pomyśl uważ 

nie. Wiszystko co ciebie ołacza, nie istnieje 

rzeczywiście, tobie tylko się zdaje, że to 

istnieje. Czujesz coś pod stopą i zdaje ci się, 

że to jest twardy grunt. Ale i stopy nie 

masz, tylko zdaje ci się, że ją masz. I tak 

jest z tem, eo widzisz i co słyszysz, i tak 

jest z twojem ciałem, ze wszystkiem. 

Hilarjon trzymał się za głowę i błędnie 

patrzył przed siebie. Wbzystko mu w oczach 

migotało. Powiedział do człowieczka: 

—Tak... ta może to wszystko jest 

prawda. Widzę ciebie, filozofie, ale być może 

ciebie niema na świecie, może ty jesteś złu- 

dzeniem. Przekonałeś mię, przekonałeś zupeł 

nie. 

Jak przez mgłę zobaczył Hilarjon, że 

człowieczek wyciąga. doń rękę, 

mgłę usłyszał jego dalsze słowa: 

— A czy nie mógłby mi pan pożyczyć 

pięciu złotych...? 

  

jak przez 

Hilarjon stał bez ruchu i myślał, że wszy 

stko na świecie jest złudzeniem. 

— Tylko pięć złotych, pięć złotych! — 

wołał, potrząsając jego ręką, filozof. 

tlin—tlin. 

RESTA ATRI SDNTASSTKENITOESE T STS 

Rozbicie się statku. 

32 osoby utonęły. 
SAN FRANCISCO, (Pat). Donoszą o rez- 

biciu się statku amerykańskiego „Nevada*. 

Z 356 ludzi załogi 32 utonęło. Pozostałych 3 

zabrał na pokład statek amerykański „Pre- 

zydent Maddison*, udający się do Setle. 

A. K. 

Lida 

  

krótki rys historji miasta. 
III. 

AŚ pierwszej połowie XV wieku 
znajdują się w Lidzie 3 cerkwie i 
jeden kościół. Fakt ten najwymowniej 
świadczy, że proces ruszczenia i wy 

pierania miejscowego litewskiego ele 
mentu już się był uprzednio dokonał. 
Podbita przez Litwę Ruś sama zkolei 
dokonywała jej kulturalnego podbo 
ju. Przyjęcie w r. 1387 katolicyzmu 
powstrzymało ten proces ruszczenia. 
choć bez wątpienia trwał on jeszcze 
conajmniej przez pierwszą - połowę 
XV stulecia. Na pograniczu ruskiego 

i litewskiego światła — leżąca Lida, 
zmieniała skutkiem tego swe etnogra 
ficzne oblicze. Atoli rozstrój wewnętrz 
ny kościoła wschodniego, fala refor 
macji, która w XV wieku uderzyła 
o Rzeczypospolitą, a wreszcie siła at 
rakcyjna odrodzonego przez sobór 
trydencki kościoła katolickiego wpły 
nęły na szybki upadek prawosławia. 
Już w roku 1595 jest w Lidzie tylko 
jedna cerkiew i to unicka, Wpraw- 
dzie w roku 1650 na skutek ugody 
zborowskiej odzyskują prawosławni 
cerkiew św. Spasa, ale nie dużo mu 
siała ona mieć wyznawców, skoro 
dzisiaj nawet pomimo licznego w оК 

resie niewoli napływu elementu ro- 
syjskiego i popierania prawosławia, 
prawosławni stanowią znikomy odse 
tek ludności miasta. Wyznawcy cer 
kwi unickiej już w XVII wieku przy- 
jęli katolicyzm. Przyczyniły się do 
tego bezwątpienia liczne w tym wie 
ku na terenie powiatu lidzkiego mi- 
sje jezuiekie, jak w Trokielach, Dwo 
rzyszczach, Wawiórce, Dylewie, Sie- 
miakowszczyźnie i innych. 

W wieku XVI pojawiają się w Li 
dzie Żydzi. W roku 1579 Stefan Ba- 
tory wydaje im przywilej na budowę 
pierwszej synagogi. 

Mała pierwotnie ich liczba znacz 
nie wzrosła, skoro już w roku 16338 
jedna synagoga okazała się niewy- 
starczającą. Przywilejem z dnia 28 
lutego tegoż roku Władysław IV ze- 
zwala na naprawę starej synagogi i 
budowę nowej, z tem jednakże za- 
strzeżeniem, aby nie była ona wyższą 
od kościoła i cerkwi. Prócz zwykłych 
ich zajęć handlu i pożyczaniu: pienię 
dzy na procent — trudnili się rów . 
nież, przynajmniej niektórzy rolnie 
twem, korzystając z nadzielonych im 
na prawach czynszowych gruntów 

podmiejskich, jak o tem świadczy in- 
wentarz z 1680 roku. 

Żydzi posiadali samorząd, którego 
podstawą był kahał, Po klęskach, 
jakie w połowie XVII wieku spadły 
na Lidę, liczba Żydów spadła do 160 
głów. Wpłynął na to także niewąt- 
pliwie upadek handlt. Dopiero po 
rozbiorach na skutek polityki rządu 
rosyjskiego zwiększył się napływ ŻY 
dów, którzy dzisiaj stanowią 38 proc. 
mieszkańców miasta. 

Z najazdem szwedzkim na Polskę 
rozpoczynają się dła Lidy czasy cęż 
kich przejść wojennych. W roku 1655 
wojska moskiewskie pustoszą miasto. 
W latach 1657/8 grasuje morowe po- 
wietrze. Rozmiary tej żywiołowej klę 
ski były tak wielkie, że zamknięto 
wszystkie urzędy, a sejmik 1658 roku 
nie mógł się odbyć w Lidzie i musiano 
go przenieść do pobliskiego „Myta. 
Wojna, nieurodzaje, głód i mór po- 
ciągnęły za sobą anarchję: wiązadła 
życia społecznego zaczęły się rozluź 
niać. W okolicach miasta grasowały 
zbrojne bandy. Napady, zabójstwa, 
zabór cudzego mienia zmusiły sejmik 
gromniczy 1658 r. do obmyślenia i 
zastosowania surowych sankcyj kar- 
nych. Stworzono sąd nadzwyczajny 
dla tych przestępstw na czas zawojo 
wania kraju przez nieprzyjaciół z na: 
daniem wyrokom jego mocy — wy- 
roków trybunalskich. Latem 1659 r. 

    

  

  

ponowna fala wznowionej wojny mo 
skiewskiej uderza o Lidę. i 
Chowanski zdobywa zamek, a roz- 

wydrzeni żołdacy łupią i palą miasto. 
Zaledwie zdołano je częściowo odbu 
dować, gdy pożar 1679 r. zniszczył 
znów 38 domów mieszczańskich nie 
licząc ych, które należały do szla 
chty. Po tych klęskach przez długie 
czasy miasto nie mogło się podnieść. 

Ww tym czasie pojaw iają się tu Kar 

melici, roku 1672 

    

  

Fundowal ich w 
Adam Narbutt, wojski lidzki. Kościół 
i klasztor, obydwa murowane, wzno 
siły się przy, zbiegu dzisiejszych ulic 
3-g0 Maja i im, Pułku Suwalskiego, 
„dawniejszych Zamkowej i Kamionki. 

Kościół Karmelitów spłonął w roku 
1826. Nie odbudowano go, gdyż w 
roku 1882 Karmelici ulegli kasacie. 
Mury tego kościoła dopiero ząb czasu 
skruszył a nakoniec rozebrano je w 
roku 1909. Na miejscu wymienionego 
kościoła stoi dzisiaj krzyż wzniesiony 
przez ks. kanonika Hipolita Bojaruń- 
ca w roku 1926, Klastor zaś został 
przebudowany przez rząd rosyjski na 
szpital w roku 1845 i gości dzisiaj 
w swych murach urząd starostwa po- 
wiatowego. Fundusz stanowiły jury- 
dyka, kilka placów miejskich, folwarx 
Zarzecze wraz z wsią Niecieczą, oraz 
otrzymany w roku 1824 za sumę fun- 
duszową wydział z eksdywzji Krupy 
z 11 chatami włościańskiemi i połowę 

  

  

tamecznego folwarku. Od książąt Ra 
dziwiłłów żyrmuńskich mieli nadany 
wiecznem prawem kapitał, za którego 
procent obowiązani byli jeździć na 
swój koszt do parafjalnego kościoła 

żyrmuńskiego z celebrą i kazaniem 
na Znalezienie Św. Krzyża i na Wnie- 
bowstąpienie Pańskie, Ostatnim prze- 
orem był ks. Dyonizy Balsewicz. 

U progu XVIII stulecia, gdy pół: 
nocno-wschodnią Europą ogarnął po- 

żar „wielkiej wojny północnej** Szwe- 
dzi kilkakrotnie zajmują Lidę, W ro- 
ku 1702 wojska Karola XII w pości- 
gu za uchodzącym Augustem П — 
grabią i palą cz miasta oraz nisz- 
czą zamek. Ten sam los był udziałem 
mieszkańców w latach 1706/8. Z ро- 
wodu tych klęsk Konstytucja Sejmu 
1717 r. zwolniła miasto od hiberny i 
lokacji wojska, jak również zatwier- 
dziła ulgi przyznane mu uprzednio po 
znszczeniach lat 1655—1662. W czasie 
Konfederacji Bar skiej i Pierwszego ro- 
zbioru — wojska rosyjskie są częstym 
gościom w Lidzie. W roku 1772/3 kwa 
teruje tu korpus rosyjski gen. Totle- 
bena. й 
Mimo przejść ostatniego stulecia, Lida 
jest jednem z 11 miast Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i dlatego Kon- 
stytucja 1776 roku pozostawia jej 

prawo magdeburskie. Sejm Wielki 

prawem o miastach przyłączył mia 
sto do Wydziału Wileńskiego Są 

    

dów Apelacyjnych miejskich. 
W roku 1792 zajmują miasto Tar 

gowiczanie wraz z wojskami rosyj- 
skiemi. Gdy na zew Kościuszki w 
1794 roku podniosła się Litwa, Lida 
była przez pewien czas podstawą 
operacyjną Wojsk Polskich pod do- 
wództwem pułkownika J. Jasińskie- 
go i hr. Niesiołowskiego przeciw kor 
pusom rosyjskim — ks. Cyejanowa 
w Grodnie j gen. Tutołmina w Nie- 
świeżu. Atoli już latem tegoż roku 
wojska polskie zostają pod Lidą roz- 
bite przez przeważające siły rosyj- 
skie. Rosjanie burzą zamek i wywożą 
przechowywane w nim od 1638 roku 
archiwa grodzkie j ziemskie do Smo 
leńska, gdzie w 1812 roku spłonęły. 

W aktach metrycznych kościoła 
parafjalnego z roku 1794 dochowała 
się notątka, że żołnierze polscy pole 
gli w czasie zdobywania Lidy przez 
Rosjan — zostali pochowani pod mu- 
rem kościelnym. 

Trzeci rozbiór Polski — włączył 
miasto do państwa carów. 

wh 

(Przyp. Red.). Tak się przedstawia 
w krótkim zarycie historja miasta Li 
dy — przed rozbiorami. 

Dalszy ciąg historji, czyli czasy 
porozbiorowe, ukaże się w druku za 
kilka dni. 

  

 



  

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zerwanie tamy. 

  

We środę 28 b. m. podczas osuszania je- 
ziora Kwietniki znajdującego się tuż koło 
wsi tejże nazwy gm. ostrowskiej zerwała sic 
tama o dstrony północnej, skutkiem czego 
woda wdarła się do kiłkunastu domów. W 
<hwili zerwania tamy niedaleko miejsca wy- 

Miłość ich 
27-etnia mieszkanka wsi Stasińce, gm. 

derewnickiej Stella Suszynówna z zemsty za 
porzucenie jej przez 34-letniego Wiktora Pu- 
<©zkarowicza w dniu wezorajszym spotkaw- 
Szy go kołe wsi Tomaszewicze strzeliła z re- 

  

= EB Tragiczna śmierć 6-cioletniego chłopca. 
padku znajdował się 6-letni Piotr Górka, 
który porwany pędem wody uderzony został 
o ścianę domu Andrzeja Soroczyńskiego. 

Skutkiem silnego uderzenia Górka uległ 
zmiażdżeniu czaszki i po godzinie zmarł. 

zgubiła... 
wolweru raniąc go w bok. poczem sądząc, 
iż Puczkarowicz nie żyje wystrzałem п ге- 
wołweru w Gkolicę serca orebrała sobie ży- 

cie. (e) 

Wilki grasują. 
Z Weołożyna odnoszą, iż na terenie gm. 

iwienieekiej i wołożyńskiej w  estatnich 
dniach pojawiłe się mnóstwo wiików. Wilki 
chodzą stadami i napadają na pastwiskach 
na konie, bydło i pasterzy. 

Przed paru dniami z pastwiska wsi Cze- 
resze i Ułzanowicze wilki wilki porwały 4 
konie. które niemał na oczach pastuchów 
udasiły. 

    

W. dniu wczorajszym wpobłiżu wsi U. 
tianówo wilki udusiły kenia należącego do 
KOP. Stada wilków nocami ze wsi i zaś- 
cianków porywają żywy inwentarz. Wobec 
tej nowej płagi, wieśniacy dokonali kilka 
obław. Wczoraj na pastwisku wsi Czeresze 
zabito dwa wilki. Również władze admini- 
stracyjne mają urządzić w nadchedzacą nie- 
dziele obławę na te szkodniki. 

    

Dzisna. | 
Nowy zarząd Koła Wychowanków 

Gimnazjum Dziśnieńskiego. 

W dniu 23-go września o godzinie 14 od- 
było się Walne Zebranie Koła Wychowai:- 
ków Gimnazjum Dziśnieńskiego w Dziśnie. 
Po przemówieniach ogólnych i sprawozdaniu 
ustępującego Zarządu z dotychczasowej dz:a 

łalności oraz omówieniu programu pracy na 
przyszłość, przystąpiono do wyboru nowych 
Władz Koła. 

W] skład Zarządu weszli: prezes p. Józef 
Bujnow wice-prezes p. Konstanty Mu 
raszko, sekretarz p. Rozalja Puchańska, skarb 
„nik p. Marja Puciatówna. 

Do Sekcji Samopomocowej: p Antoni 
Snarski. p. Martyna Mierzwińska or 

Zybajło. Do sekcji Towarzys 
p. Alfons Kobiak oraz p 

enk. Sekcję Kulturalno-Oświatowa 
p. Franciszek Kopaliński, p. Tar- 
oraz p. Janina Snarska. Przewod- 

miczącym Komisji Rewi 
b .prezes Koła Wychowanków mnazjum 
Dziśnieńskiego w Dziśnie p. Gajews] 

  

    

      

  

  

    

      

    

  

    
branie zaszczycił swą obecnością, rzęsisteru 

przez oklaskami zebranych powitany, dy 

  

Dziś i dni następn.: 

SPRAGNIONA AMERYKA 
Niezwykle dowcipne wkładki i humorystyczne svtuacje. 

Kino Dźwiękowe 

EDISON Cudowne pomysły! 

trójka gwiazd: Slim Sumerwille, H. Langdon i Bes 

rektor Gimnazjum w Dziśnie, p. dr. Tad*- 
usz Slaniews 

Wi okresie dwu tygodni od dnia Walne: 
Zebrania, nowowybrany Zarząd ma przej 
urzędowanie 

Z pogranicza. 
Grupę komunistów zatrzymano 

na pograniczu sowieckiem. 

      

  

(zj 

Z Wołożyna dontszą, iż ubiegłej nocy w 
rejonie Iwiieńea patrole KOP. zatrzymały 
grupę osobników, którzy usiłowali nielagl- 
nie dosłać się na teren Rosji sowieckiej. 
Zatrzymani tłumaczyli się, iż chcieli w 
Rosji odwiedzić swych krewnych, gdy tym- 
czasem wyszło najaw, iż są to komuniści z 
Wilna, którzy zbiegli przed aresztowaniem. 
Aresztowanych w ilości 9 osób skierowano 
do dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

Trojaczki. 
We wsi Wiśniewo, gm. wiłejskiej 28-let- 

nia Barbara Dańkowa powiła trojaczki. 
Wszystkie cieszą się dobrem zdrowiem. 

Przed trzema laty Dańkowa powiła dwojacz- 
ki, które również żyją. 

  

Wspaniała satyra na prohib, w Ameryce 

W rol. gł. znak. Niepowszedność tematul 
Love 

    

Mimo ogromnych kosztów związanych ze sprowadzeniem tego 
| w LIDZIE 

Nad program: 

  

Aresztowanie 

wspaniałego filmu, ceny nie podwyższone. 

Arcywesoła komedja dźwiękowa. 

(KITI 

Miszki Greka. 

  

Dalsze echa zagadkowej strzelaniny na ul. Zawalnej. 
We wczorajszym numerze „Kurjera* pi- 

saliśmy © zeznaniach złożonych przez kupea 
"warszawskiego Janczewskiego, co do powo- 
dów strzelania do Mojżesza Jakóbczyka. 

W| wyniku wdrożonego w tej sprawie do- 
chodzenia aresztowano wczoraj znanego na 
bruku miejscowym awanturnika Miszkę Gre- - 
ka oraz jego kolegę oszusta rynkowego Dzi 
dziula, bowiem ustałcno że oni byli bezpo- 
Średnią przyczyną wypadku przy ul. Za- 
walnej. 

Przed kilku dniami Miszka Grek będac 
widocznie dobrze poinformowany, że Jan- 

Fałszerz 
Dnia 30 września br. Sąd Apelacyjny w 

Wilnie rozpoznawał sprawę Aleksand х 
„ oskaržonego o to, że od w: 

oku do lutego br. na terenie › 
olszańskiej podrabiał z ołowiu polskie pie- 
niądze srebrne. 

Oskarżony 32-letni mężczyzna obecnie © 
sadzony i 
przyznał i w skardze apelacyjnej od wyroku 
Sądu Okręgowego z dnia 23 sierpnia br. pro- 
sił tylko pokornie o zmniejszenie kary. 

Obrońca z urzędu pyrosił również o złago 
<dzenie kary, ale bez przekonania, gdyż 2 ła- 

        

      

    

  
  

czewski przetrzymuje stale przy sobie g0- 
tówkę, w towarzystwie swych przyjaciół u- 
rządził sztuczny tłok, podczas którego jeden 
z osobników usiłował wyrwać Janczewskie- 
mu pieniądze. Janczewski w czas jednak za- 
uważył grożące mu niebezpieczeństwo i ode- 
pchnął złodziejaszka. Miszka Grek zagroził 
mu wówczas zemstą. 

Fatalnego wieczora Janczewski w cichej 
framudze bramy przyjął Jakóbezyka za Gre- 
ka i tem się dziś tłumaczy. 

Aresztowanych przekazano władzom są- 
dowe-śledczym. Dalsze dochodzenie w toku. 

pieniędzy. 
ta domu poprawy, dane w Okręgowym — 
są w myśl nowego kodeksu dolną granicą 
kary. 

Prokurator nie domagał się zmiany wy- 
miaru kary, prosił tylko o zastosowanie in- 
nych kwalifikacyj, dla określenia czynu. 

Sąd Apelacyjny miał normalne obecnie 
zadanie: wycelować do winy z nowych pa- 
ragrafów. 

2 lata domu poprawy zamieniono na 2 
lata więzienia i dodano 5 lat utraty praw 
obywatelskich i honorowych, w myśl nowe 
go syntetycznego kodeksu. Ost. 

  

   

  

  

Polowanie na człowieka. 

  

* Michał Malewicz, Szymón Śliż i Michał 
Wakulczyk, stali mieszkańcy powiatu po 

*go, zameldowani obecnie na pobyt 
ozasowy (po 6 lat!) w więzieniu Pińskiem 
21 listopada ubiegłego roku na drodze 
koło uroczyska Ryse, o zmroku, dobrze ukry 
ci w drohnych kr ch w tem 
miejscu, gdzie droga szła pod i kon'e 
musiały zwalniać kroku,  usiło й 
właś ela m Klepki Leona D. 
jadacego brycz 

Strzelali z karabinów i dubeltów 
bardzo nieudolnie, jak nie przystało 
dowym kłusownikom. Kule p 4 
nią © pojazdu, w konia i 

snęła Dąbrowskiego w 
Były nawet jakies niewypały. 

Ojciec Malewicza miał zatargi gruntowe 
z Dąbrowskim. Ż i Wiakulczyk też mieli 
jakieś urazy (wiadomo kłusownicy). 

   

    

      

    

       
    
      

      

   

  

    
     

  

   
  

      

Dowodów winy, poza przyznaniem się 
oskarżonych w czasie śledztwa, nie było 
niezbitych. Zwłaszcza, że w miejscu zasadz- 
ki wytropiono śład tyłko dwu ludzi. 

łaszcza była wątpliwa kwestja Wakuł- 

    

   
czy Wakulczyk mógł 

być na mi „A jeżeli mógł być, 
to czy był i jeżeli był, to czy mógł strzelać, 
A także jeżeli mógł strzelać, to czy strze- 

    

Sąd Apelacyjny wątpliwości obrońcy tyl 
ko w części podzielił, zmniejszaj Whkul-     

      

   

  

czykowi rę wyzn 
gowy z 6 5 łat w 
żowi i Male 
lat. 

Obrońcy zapowiedzieli skargę kasacyjna. 

    

Zmiana rozkładu jazdy pociągów osobowych. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państw. w Wilnie 
podaje do wiadom poczynając od 

dnia 2 października r. b. na okres zimowy 
1932-1933 roku, wprowad następujące 
«zmiany w dotychczas obow 
dzie jazdy pociągów pasażers $ 

na ode. WILNO—GRODNO 
1) Odwołuje się kursowanie poc. 

135/786 odchodzącego z W$lna o godz. 17,25 
i przybywającego do Grodna o godz. 2 
oraz odchodzącego z- Grodna o godz. 
przybywającego do Wiłna o godz. 11, 

2) Odwołuje się kursowamie poc 
1716 na odcinku Landwarów—Rudzi 
chodzącego z Landwarowa o godz. 16,1 
przybywającego do Rudziszek o godz. 16 

3) Odwołuje się kursowanie pociągu 
1723 na odcinku Rudziszki—Wflno, odch 
dzącego z Rudziszek o godz. 19,15 i przy: 
bywającego do Wilna o godz. 20,25. 

na ode. WILNO—ZAWIASY. 
1) Odwołuje się kursowanie poc. Nr 

1725 na odc. Zawiasy—Wfłno, odchod. 
2 Zawias o godzinie 19,50 a przybywającego 
do Wilna o godz. 20,40; + 

2) Poc. Nr. 1414/1717 od 2 października 
r b. będzie kursował według dotychczas oho 
wiązującego rożkładu jazdy na odc. Zawia- 
8у — Landwarów w soboty i świę 
Codziennie na odcinku Landwarów — W'il- 
mo. 

  

    

    

   

  

    

  

   

  

   

  

    

      

na ode. WIILNO—TURMONTY. 

1) Odwołuje-sie kursowanie pociągów Nr. 
727 į 728 odchodzącego z Wilna o godz. 

Nowo-Święciar: 
ego z Nowo - 

bywającego do 

10.15 i przybywającego do 
o godz. 11,55 oraz odchod: 
Święcian o godz. 18,20 i prz 
Wilna o godz. 20,00; 

2) Poc. Nr. 712 odchodzący z Zemgale a 
godz. 5,05 na odc. Zemgale Nowo-Ś 
będzie przechodził o 5 minut wcze 

_3) Po ir. 1788 odchodzący z Nowowi- 
lejki o godz. 12,15 i przychodzący do Wilna 
o godz. 12,30 odwołuje się. 

„4) Poe. Nr 1738A odchodzący z Nowowi- 
lejki o g. 1315 i przychodzący do Wilna 
o g. 13,30 będzie kursować codziennie: 

5) Poc. Nr. 1740 będzie odchodził z №- 
wowilejki o g. 17,00 (zamiast g. 16,45) i przy 
chodził do Wilna o g. 17,15 (zamiast godz. 
17,00); 

6) Poc. Nr. 1741 będzie odchodził z Wil- 
ma o g. 17,30 (zamiast g. 17,15) i przycho- 
dził do Nowowilejki o g. 17,45) (zamiast 
g. 17,30); 

7) Poc. Nr. 1742 będzie odchodził z No- 
wowilejki o g. 18,00 (zamiast @. 17.45) i przy 
chodził do Wiilna o g. 18,45 (zamiast godz. 
18.00). 

  

    

  

    

    

  

   

     

na ode. WILNO—LIDA. 

Poc. Ńr. 331/832 na odc. Wiilno—Bien'a 
konie odchodzący z Wilna o g. 14,20 i przy: 
chodzący do Bieniakoń o g. 15,35 oraz od- 
chodzący z Bieniakoń o g. 18,48 i przycho 

ący do Wilna o g. 20,12, będą kursować 
tylko w dni robocze, przyczem poc. Nr. 332 
od Bieniakoń do Stasił będzie przechodził 
© 5 minut wcześniej. 
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Chicago w nocy.     

  

Oto nastrojowy widok metropolji amery- 
kańskiej, gdzie w roku pnzyszłyn: odbędzie 
się Powszechna Wystawa Światowa. 

Sztuki Rostworowskiego. 
(Niespodzianka I, Przeprowadzka— 

II część). 

Autor krakowski, arystokrata i 
rewolucjonista, wytworny z miny i 
gestu, brutalny w zgrzytach i przedsta 
wianych na scenie konfliktach, hr. 
Karol Hubert Rostworowski, który 
potrafi toczyć zajadłe polemiki dzien 
nikarskie j pisać symboliczne miste- 
rja o Miłosierdziu lub psontych dzie 
ciach—ludziach którzy wszystko ze- 
psują, autor Judasza i cyklu Niespo- 
dzianki — to jedyny następca Wys 

piańskiego w Polsce, 
Nie pod względem zainteresowań; 

Wyspiański, napisawszy Klątwę i Sę 
dziów, wyszedł ze świata współczes- 
ności realistycznie pojętej i wszedł 

całym sobą w dziedziny umiłowanej 
przeszłości, ożywionej, gadającej z 
murów starego Krakowa głośniej i 
mełodyjniej niż gdziekolwiek. Ale i 
w tamtych sztukach, symbole, prze- 
znaczenie, i to coś tajemniczego, z 

czem sobie nie możemy da ćrady w 
życiu ani tego wytłumaczyć, odegry 
wało przemożną rolę, kierując osoby 
działające ku zbrodni lub samouka- 
raniu. 

Rostworowskiego talent styka się 
z Wyspiańskim głębią psychicznych 
badań nad ciemnościami duszy ludz- 
kiej, oraz poruszającemi się w Tyčh 
mrokach larwami, niewidzialnie kie 
rującemi ludźmi i zdarzeniami. Nie 
spodzianka, ze swym patosem zda- 
rzeń najprostszych, kolejnością fak- 
tów, wiążących się logicznie i głupio 
potwornie, jest, jeśli powiedzieć płyt- 
ko: un fait divers, kroniką krymi- 
nalną w trzech wierszach. Ale nie 
zbrodnia synobójstwa jest potwornym 
bohaterem Niespodzianki. Nie obcią 
żenie lub zwyrodnienie jest moty- 
wem popychającym starą kobietę do 
zasiekania siekierą nieznanego podróż 
nika, którym się okazuje jej syn 
starszy. Nie, motywem, złym duchem 
tej dobrej, ambitnej dła młodszego 
syna matki, jest pieniądz, „dułary* 
przeklęte į błogosławione. 

e wodž nas na pokuszenie“, 

      

modli się, niech pokusa nie będzie 
większą niż siły moralne tych głodu- 

  

jących! Stało się; pokusa była sił 
sza i ulegli, 

Potworna w swej potędze zła jest 
szłuką RostwoFóWskiego, Dło matka 
modli się, i modlitwa jest na nic, nie 
uzyskała pomocy, ani siły do oparcia 
się zbrodni. Oto miłość malóżyna, 
najpiękniejsze uczucie, staje się powo 
dem okropnego morderstwa, oto ust 
rój współczesny, demokratyczny, ale 
oparty na kapitliźniie, pozwala na 
przymieranie głodem rodziny wieś- 
niaków, cheących wyższej kultury 
dla syna, Kuszona ponad siły... to jest 
motyw przewodni Niespodzianki, bi- 
jący w widza groźbą ostrzegawczą. 
den przemożny szatan pieniądza, 
krążący po tej ubogiej chałupie, roz- 
rasta się co minuta, pochłania wszyst 
kie uczucia, wszelkie zasady, mora|l- 
ność. katechizm, ludzkość, przygnia 
ta i popycha, i załewa się djablą ra- 
dością w obłąkanym śmiechu matki 
drącej „„dulary, dulary“.., 

Potęžny jest szatan hr, Rostwo- 
rowskiego, odczuwa się, jakby autor 
wędrował z nim po jakiemś pobojo- 
wisku człowieczeństwa i w męce du 
cha pochyłał się nad bezbożnem jego 
dziełem, badając co uczynił z tworem 
Boga: Człowiekiem. 

I najsilniejszem i najbardziej roż- 
paczliwem jest to w Niespodzianee. 
że autor widzi karę za zbrodnię, ale 
nie widzi, nie ukazuje nam ratunku 
przed nią. Fatalizm pierwotnego czło 
wieka idzie krok w krok za jego bez- 
nadziejnem życiem. Musiał tak uczy: 
nić, był kuszony ponad siły! Jest 
ukarany za czyn, ale gdzież odkupie- 
nie? Gdzie ratunek i zbawienie? Czy 
go nam chrześcijański autor ukaże 
w dalszym ciągu historji przeklętej 
rodziny Szywałów? JE R. 
PELLE ST ODDAC S 

Humor. 
MODERNIZM, 

   Ф 

    

Redaktor: 
— Kochany przyjacielu wyznam ci szcze 

rze, że nie rozumiem twego rysunku. 
— Rysunku! — woła z oburzeniem mło- 

dzieniec — ależ to jest — manuskrypt. 
(Le Rire) 

R Wd PBN "SEKAP т 

Magistrat w obliczu ruiny finansowej. 
Plan kolejnej iikwidacji 

Na ostatniem posiedzeniu Wydzia 
ła Wojewódzkiego na porządku dzien 
вуп: obrad znalazł się preliminarz bu 
dżetowy miasta na rok 1932—32. 
Władze wojewódzkie bardze seeptycz 

nie odniosły się do realności nowego 

budżetu, nakazując ponowną jego re- 
dukeję, o czem piszemy zresztą poni- 
żej. Tu jedynie pragniemy zaznaczyć 
że jako Środek ostateczny dia uchro- 
nienia się przed ruiną finansową wła 
dze wojewódzkie zalecają częściowe, 
bądź caikowiłe zawieszenie do czasu 

    

agend samorządowych. 
naprawy konjunktury ogólnej, niektó 

rych agend, prowadzonych dotąd 
przez samorząd miejski. 

By akcja ta nie została opóźniona 
władze wojewódzkie poleciły magist- 

ratowi opracowanie w terminie do dn 
1 listopada r. b. planu kolejnego za- 
wieszenia agend, któryby przewidy- 
wał możliwe do osiągnięcia efekty 
finansowe, Plan ten byłby realizowa- 

ny w marę zachodzących koniecznoś 
ci. 

  

  

  

Ponowna kompresja budżetu miasta. 
Przed kiłku dniami donosiliśmy o 

zatwierdzeniu przez władze wojewó- 
dzkie preliminarza budżetowego m. 
Wilna na rok 1932--33. Przy tej spo 
sobności należy zazna że władze 
wojewódzkie uznały przewidywania 
Magistratu z tytułu dochodów zwy- 
czanych na sumę 9.828.389 zł. za zbył 
optymistyczne i określły ją globalnie 
na sumę 8.500.000 zł, 

Jeszcze w znaczniejszym stopniu 
obcięte zostały wydatki zwyczajne. 

Określono je na maksymałną sumę 
7 miljonów złotych. 

     

   
  

Przy tej redukcji budżetu władze 
wojewódzkie wyszły z założenia że 
nadzwyczajna płynność stosunków. 
jaka się notuje w okresie kryzysowym 
powoduje że wszelkie przewidywania 
na dłuższą metę z reguły zawodzą 
przyczem w tych warunkach nie po- 
siada się dostatecznych sprawdzianów 
do cyfrowego ujęcia związku przyczy 
nowego, jaki zachodzi pomiędzy po- 
stępem depresjj a przewidywanym 
spadkiem zdolności płatniczej podat- 
ników. 

    

SPORT. 
Z Wilna. 

NIEOCZEKIWANY FINAŁ MISTRZOSTW 
SZKOLNYCH. 

Opis ostatniego dni 
stwo szkolne w łekkiej 
zbyt nadaje się do rubry 
cił się on bowiem w ni hany skanda!, 
likwidowany przez policję. Niekarność mło- 

y szkolnej i — powiedzmy — zbyt im 
ąpienie Komendanta Ośrodka 

się na. wczorajsze zajście. 
brana publiczność — w dużej 

ž szkolna — z podniecen 
iwała rozpoczęcia zawodów, które opóź 

wie o godzinę. Pierwszą konku- 

    

   

  

zawodów o mistrzo- 
letyce, niestety, nie 
sportu, przeksział 

k 

          

    
    

  

     
  ocze 

niło się p 
re b, 

    

    

    

skok o 

d 

  

0 ctm że poprzeczki uległy z: 
maniu, a ponieważ trzeciej nie było(!?) przer 

wano skoki i przystąpiono do biegu na 200 
mtr. 

Rozemocjonowana publiczność, przedosla 
ła się przez barjerę i otoczyła bieżnię. Wów 
czas Komd. Ośrodka Wychowania Fizycznego 
p. kap. Ostrowski wezwał ją do opuszczenia 
boiska. Młodzież pozostała głuchą na po- 
wyższe, pomimo, iż p. Komendant ostrzegł, 
że w razie nieusłuchania — zawody przer- 
wie. Po upływie 5 minut, gdy młodzież « 
dal pozostawała ma boisku, p. Komendant za 
wody przerwał, załecając opuszczenie stad- 

jonu. 3 е 
I oto nastal najbardziej przykry moment 

wczorajszego zajścia: wobec nieusłuchania 
zlecenia, zawezwana policja usunęła mło- 
dzież z boiska, spisując kiłka protokółów. 

Ocena podłoża psychologicznego onegdaj- 
szego zajścia — zaprowadziłaby nas zbyt 
daleko. Oczywiście niekarność młodzieży 
szkolnej zasługuje iia potępienie. Jednak w 
całej tej wczorajszej awanturze uderza nas 
przedewszystkiem: brak jakiejkolwiek inge- 
rencji ze strony ciała pedagogicznego, któ. 
rego przedstawiciele znajdowali się przecież 
na stadjonie. Pamiętajmy, pan kpt. Ost- 
rowski dał młodzieży 5 minut do opuszcze- 
nia boiska. Czyż wśród publiczności nie zna 
lazło się kilku w: owców (a były to za- 
wody szkolne!), którzyby wpłynęli na swych 
wychowanków, by usłuchali wezwania 
Komendanta 

Zawody więc szkolne zostały zakończone 
skandalem. Jest ło jeden z najsmutniejszych 
faktów w dziejach sportu wileńskiego, bu- 
dzący daleko idące obawy o przyszłość roz- 
woju fizycznego w szkolnictwie. 

w. p. j. 

   

    

  

  

   

  

   
ci 

  

MECZ PIŁKARSKI 1 pp. Łeg. — ŻAKS. 

W” niedzielę dnia 2 października br. odbę 
dzie się ma boisku . * mecz piłkarski 

i / 1 pp. Leg. a ŻAKS-em. Początek o 
zinie 3 pp. 

Drużyny występują w następujących skła- 
dach: 

1 pp. Leg.: Rogow, Chowaniec, Moniecki, 
Wysocki, Puzyno, Bielewicz, Browko, Paw- 
łowski, Naczułski, Zbroja, Drąg. 

ŻAKS.; Muśko, Le Gotlib, Blumentał, 
Birnbach. Rywkind, kiewer, Aduński, 
Rejtenberg, Rogow Z., Rejzin. 

REGATY WIOŚLARSKIE. 

2 października o godzinie 14 odbędą się 
regaty jako zamknięcie tegorocznego sezonu 
wioślarskiego. 

Stariują dwie osady w 
igowych: PKS. i 3 pac. 

Faworytem jest lu PKS. 

          

czwórkach pół- 
  wyś 

LEKKA ATLETYKA 

Dziś i jutro na stadjonie odbędą się mi- 
strzostwa w lekkiej atletyce szkół żeńskich. 

Początek zawodów o godz. t5-ej. 

RAID MOTOCYKLOWY. 

Ruchliwy Zarząd Wil Tow. ©. i M ar- 
ganizuje w dniu 2 bm raid motocyklowy: 
Wiilno—Raduń—Wiilno, trasa 170 klm. 

Stąrt o godz. 9 przy rogatkach ul. Legjo- 
nowej. 4 

Zapisy i informacje u p Andrukowicza, 
Zamkowa 10 $ 

  

=    24 
PIŁKA NOŻ 

2 bm. 1 pp. leg. walczy z Żaksem na bo- 
isku Makabi o godzinie 15. 

Mecz ten jest ciekawy ze względu na for 
mę jaką wykaże mistrz Wiilna i która poz- 
woli ocenić, jakie są jego szanse w naj! 
szym meczu z poznańską Legją o wejść 
do Ligi. 

    

   

— Zarząd Klubu Sportowego Rodziny Woj 
skowej podaje do wiadomości, że zapisy na 
gimnastykę plastyczną, do kompletów dla 
pań i dzieci, przyjmuje sekretarjat R. W. 
(ul. Mickiewicza 13. Lokal szkoły powsz.“ 
w poniedziałki i czwartki od godz. 5—7 pp. 
Ćwiczenia prowadzić będzie p. Gregor-Wino- 
gradzka. 

Praca w sekcjach: strzeleckiej 
szwedzkiej już się rozpoczęła. 

i gimn 

Zabytki pomorskie. 

  

Jedną z najstarszych świątyń pomorskich 
jest Fara chełmiń 

RADJO 
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 dła 
żeglugi i ryb.; 16.40: Przegląd wydawnictw 
perjodycznych; 17.00: Koncert; 18.00: Tran- 

isja nabożeństwa z Ostrej Bramy; 19.00: 
Muzyka religijna (płyty); 19.10: Program na 
niedzielę; 19.15: Tydzień litewski; 19.30: Ro- 
zmait: 19.35: Prasowy dziennik radjowy; 
19.45: Pogadanka muzyczna; 20.00: Koncert; 
20.55: Na widnokręgu; 21.10: Koncert 
czeń (płyty); 21.50: Komunikaty; 22.05: Kon- 

; 22.40: Wiadomości spor- 
lowe; 22,50: Muzyka taneczna. 

UWAGA: W: godzinach popołudniowych 
Polskie Radjo będzie transmitować mecz 
lekkoatletyczny z Budapesztu Polska— Węgry 
z udziałem polskich Olimpijczyków. 

  

   

   

    
    

      

      

   

    

NIEDZIELA, dnia 2 października 1932 r. 
10.05: Transmisja nabożeństwa. 11.35: 

Co ma ma celu ubezpieczenie społeczne — 
Odczyt. 11.58: Czas i kom, met. 12.15: Pora- 
nek symfoniczny z Filharmonji Warszawsk. 
14.00: Zakończenie prac konkursowych mło- 
dzieży wiejskiej — odczyt. '14.25: Koncert. 
14.40: Jak zwiększyć dochodowość sadów — 
odczyt. 15.00: Koncert. 16.00: Audycja dla 
dzieci. 16.25: Kobiela ma głos — pogadanka 

Ilustracja masza przedstawia tem piękay 
zabytek gotycki, widziany z samolotn. 

gospodarcza. 16.45: Kącik językowy. 17.00: 
Audycja dla wszystkich. 17.55: Program na 
poniedziałek. 18.00: Koncert. 18.55: Poeta-— 
generał —odczyt. 19.15: Rozmaitości. 19.25: 
Słuchowisko: Od Sasa do lasa. 20.00: Tran- 
smisja z Wiednia. Recital śpiew. Elżbiety 
Schumann. Wł przerwie wiadomości spor- 
towe. 22.10: Muzyka taneczna, 22.55: Kom. 
met. 23.00: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NABOŻEŃSTWO Z OSTREJ BRAMY. 

  

   

O godzinie 18 w sobotę mikrofon rozgłoś 
ni wileńskiej zainstalowany zostanie w Kap. 
licy Ostrobramskiej, skąd transmitowane pe 
dzie nabożeństwo z kazaniem na wszystkie 
radjostacje polskie. 

BAŚŃ O ZŁOTEJ RYBCE. 

Jako audycja dla dzieci nadana zostanie 
dzisiaj o godzinie 15,40 „Baśń o złotej ryb- 
ce" opracowana w formie słuchowiska rad 
jowego przez pp. B. Hertza i Wi Tatarkie- 
wicza. 

CHOPIN. 

Odtwórcą dzieł chopinowskich па dzi- 
siejszym koncercie (godz. 22,05) będzie kom: 
pozytor i pianista Bolesław Wojtowicz, któ- 
ry odegra m. in. szereg etiud Impromptu 
Fis—dur i Nokturn G—moll. 

Apel do Pana Prezesa zby 
Skarbowej w Wilnie. 

W Nr. 5 „Komunikatu Wołyńskie- 
go Wojewódzkiego Biura do Spraw 
Finansowo-Rolnych*, z dn. „32 7. 
znajdujemy następujący okólnik Izby 
Skarbowej w Łucku: 

„Okólnik Izby Skarhowej w Łucku 

z dnia 12 września 1932 r. Nr. W. If 36. 471 
1/32 o wadliwości przy prowadzeniu czynnoś 

ci egzekucyjnych. 

Do Urzędów Skarbowych 

Izby Skarbowej w Łucku. 

      

     

  

    
          

    

    

Jak stwierdzano zy lustra niektóre 
Ur cgzekucyj 
ne egzekucyjną. zupełnie 

przepisami, a 
Skarbowe w 

czerwcu kazały 
do egzekucji zaległości po unłowe 
go, dochodowego, majątkowego i spadko 

nie 

      

    

  

       
   

   

go. pows przed dniem 1 października 
1931 r„ ac ikach wbrew prze 
pisom rozporz: a Min. Skarbu z dn. 

  

15 marea 1932 roku o ułgach w spłacie za- 
r. 31,      

   

  

h sekwestratorzy 
cieli nieruchomości ziem 
wymienione w trzech pierwszych punktach 
art. 974 Uslawy postępowamia cywilnego (in- 
wenlarz marzędzia rolnicze, maszv- 
ny, zapasy „, nawet niezbędne na zasiew 
it. p.) pomimo tego, że ustawa z dnia 25 
lutgo 1932 r. (Dz. URP. Nr. 15, poz 57) 
zezwala na sprzedaż takich ruchomości, o 
ile słanowią własność wła ela nierucho - 
mości, tylko łacznie ze sprzedażą nierucho- 
mości, a więc w drodze egzekucji sądowej 

Wbbec powyższego fzba Skarbowa poleca 
dokładnie zaznajomić się ze wszystkie! 
przepisami, morinującemi akcję egzekucyj- 

   

   

     

    

  

  

          

    

    
ną, jak również zaznajomić z ich treścią 
tamt. sekwestratoró 

zelnik Wydziału (—) Wł. Franio*. 

    

Treść tego okólnika śpieszymy ze- 
ić z faktami, które u nas w Wi    

  

r. 233 „Słowa* wileńskiego z 
dn. 20.IX r. b. znajdujemy 3 obwiesz 
czenia 5 Urzędu Skarbowego (pow. 
wil.-trocki) o mających się odbyć w 
gm. Rudomino trzech licytacjach za ° 
zaległości skarbowe, na których m. 
in. wyznaczono na sprzedaż: 12 sztuk 
bydła. 9 koni i 6 świń, należących 
do 3 właścicieli, okolicznych rołni- 
ków. 

Zestawiając przytoczony okólnik 
Izby Skarb. w Łucku, tak wyraźnie 

pouczający podległe urzędy skarbowe 
o konieczności przestrzegania przepi 
sów, normujących akcję egzekucyjną 
— 7 owemi trzema obwieszczeniami w 
„Słowie*, o mających się odbyć licy 
tacjach — nabieramy przeświadcze- 
nia, że i urzędy skarbowe woj. wileń 
skiego nie są prawdopodobnie nale 
życie zaznajomione z obowiązujące- 

mi przepisami o wykonaniu egzekucji 
u rolników, ; 1 

To właśnie skłania nas do zwró 
cenia się z gótącym apelem do Pana 
Prezesa Izby Skarbowej w Wilnie, 
aby zechciał, tak jak to uczyniła Izba 
Skarbowa w Łucku, pouczyć podległe 
Mu urzędy o konieczności przestrze 
gania przepisów, chroniących inwen 
tarz żywy rolników przed egzekucją. 
Tem bardzej, że i z innych powiatów 
woj wileńskiego dochodzą wiadomo- 
ści o egzekucjach za zaległości skar 
bowe. drogą licytacji inwentarza. 
Przypuszczamy bowiem, że w woj. 
wileńskiem — które nie jest rządzone 
prawami wyjątkowemi — przewidzia 
na prawem ochrona inwentarza rolni 
ków musi być przestnzegana narówni 
jak ; na innych terenach państwa. 

Dziś rólników licytuje kryzys. 
Niechże nie licytują i tak bez miary 

    

obezcenionego inwentarza żywego, 
sekwestratorzy, jeśli prawo bierze 
rolnika w obrońę. R. Wr 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

PIENAS AE TSS 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Pohułanka dziś, w sobotę 1 paź- 
dziernika o godz. 8 wiecz. rozpoczyna IV 
sezon działalności artystycznej Miejskich Te. 
atrów ZASP. w Wilnie. Druga część wspa- 
niałej trylogji Rostworowskiego „Przepre- 
wadzka* przygotowana na tę uroczystość z 
dużym nakładem pracy i kosztów, wzbudziła 
zrozumi zainteresowanie, — to- też dzi- 
siejszy *zór zgromdzi niewątpliwie szero 

» masy kulturalnego Wflna. 
„Przeprowadzka* otrzymała doskonałą 

obsadę z pp.: Grolickim, Janowskim, Ło- 
dzińskim, Ładosiówną, Paszkowską, i dyr. 
Szpakiewiczem (bohater sztuki Franuś Szy. | 
wała) w rolach głównych. Reżyserował Jan 
Bonecki, dekoracje Makojnika. 2 

Ceny miejsc niezwykle niskie — szatnia 
bezpłatna. Bilety wcześniej można nabyć 
w Lutni od godz. 11 do 9 wiecz — kasa Te- 
atru na Pohulance czynna od godz. 6. 

— Otwarcie Teatru Muzycznego Lutnia. 
Wie wtorek 4 bm. nastąpi otwarcie Teatru 
Muzycznego Lutnia. Wystawioną zostanie po 
raz pierwszy w Wilnie ostatnia nowość, 
melodyjna operetka Abrahama „Wiktorja i 
jej huzar*. Wi roli tytułowej wystąpi znana 
gwiazda operetkowa warszawskich i zagra- 
nicznych scen Elna Gistaedt, która w roli 
tytułowej tworzy niezapomnianą kreację. Po 
zatem w przedstawieniu bierze udział caży 
zespół artystyczny Teatru z pp.: Gabrjelli, 
Halmirską, Gorecką, Dębowskim, Szczawiń- 
skim, Wyrwicz-Wichrowskim, Morawskim i 
Tatrzańskim, reżyserem tego widowiska na 
czele. Orkiestrą dyryguje Mieczysław Kocha- 
nowski. Nowe dekoracje pędzla J. Hawryłk: 
wiczą, efektowne kostjumy tworzą prawdzi- 
wie malowniczą całość. 

Bilety nabywać można w kasie codziennie 
od godziny 11—9 wiecz. bez przerwy. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów iMej- 
skich ZASP. w Wilnie gra dziś w sobotę i 
października w Nowoświęcianach promienną 
komedję Kiedrzyńskiego „Szczęście od jutra” 
W: rolach głównych wystąpią najwybitniej- 
si artyści scen miejskich z pp.: Braunówną, 
Jasińską, Szpakiewiczową, Boneckim, i Pos- 
piełowskim na czele. 

W: niedzielę 2 października „Szczęście od 
jutra” zawita do Święcian, 3 października do 
Drui, 4 października do Brasławia, 5 paździer 
nika do Dukszt i 6 października do Po< 
staw. 
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KRONIKA 
    

  

  

Sobota 

1 
: Paždziern. | 

Dziś: Remigiusza. 

N.M.P. Różeńcowej Jutro: 

  

Wschód słońca —- g. 5 m. 21 

Zachód ‚ —- & 4а 57 

Spostrzeżenia Zakladu Meteoralogji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 30/1X — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 766 

Temperatura średnia +12 C 
= najwyższa — 17° С. 
s najniższa + 6 C 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

kc asa dit: 
Uwagi: wieczorem pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 1-g0 
października według P. I. M. 

Po rannych mgłach lub oparach w cią- 
gu dnia pogoda jeszcze słoneczna, choć już 
o zachmurzeniu wzrastającem. Możliwe opa- 
dy. Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wia- 
iry z południowego wschodu. 

Lie MIEJSKA. 
— Spór Rady Miejskiej z Wojewó 

dztwem © doktora Brokowskiego. W 
swoim czasie kilka ugrupowań opozy 
cyjnych na terenie wileńskiej Rady 
Miejskiej mając na tle politycznem i 
osobistem rozrachunki z naczelnym 
lekarzem szkół powszechnych drrem 
Brokowskim przeforsowało na posie- 
dzeniu plenarnem uchwałę, skreślają 
cą etat naczelnego lekarza szkół pow 
szechnych, zapominając oczywiście o 
zasługach jakie położył dr. Brokows 
ki nad organizacją i rozwojem higje- 
ny w szkołach powszechnych m. Wil 
na. 

Władze wojewódzkie nie zatwier 
dziły tej uchwały, wąbec czego pow- 
róci ona raz jeszcze na jedno z najbli 
ższych posiedzeń Rady Miejskiej. 

— Zniżka opłat za wodę dostarczaną do 
łaźni. Na wczorajszem posiedzeniu Magistra- 
tu m. Wilna rozpatrywany byl projekt zni- 
ženia oplat za wodę dostarczaną do lažni. 

W. wyniku narad postanowiono zastoso- 
wać zniżkę, polegającą na tem, iż będzie 
ona uzależniona od ilości zużytej wody. W 
każdym bądź razie zniżka wynosić będzie 
od 10 do 15 proc. 

Na tem samem posiedzeniu również była 
omawiana sprawa zastosowania ulgowych op 
łat kanalizacyjnych mieszkańcom ulicy No- 
wogródzkiej i Legjonowej. 

Ze względu na przechodzenie toru kolejo 
wego na tych ulicach, co znacznie utrudnia 
korzystanie z dobrodziejstw kanalizacji Ma- 
gistrat postanowił obniżyć opłaty kanaliza- 
cyjne. 

— Dobra inicjatywa. Dowiadujemy się, 
że Magistrat podjął akcję bezpłatnego re- 
montu mieszkań bezrobotnych, oczywiści 
kich, które remontu wymagają. Akcja ia 
ma być sfinansowana z funduszów osiągnię- 
tych z wpływów z tytułu podatku od kwi- 
tów komornianych. 

Inicjatywie Magistratu należy przyklasnąć 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dalsze przedłużenie 75-procentowej 
ulgi kolejowej dla zbiorowych wycieczek 
szkołnych. Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wiileńskiego na podstawie pisma Ministerst- 
wa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publi- 
cznego z dn. 27. września 1932 r. Nr. I. Org 
2540/74/31 podaje do wiadomości Dyrekcyj 
i Kierownictw wszystkich skół tutejszego Ok- 
ręgu Szkolnego, że okres ważności 75-procen 
towej ulgi kolejowej dla zbiorowych 
cieczek szkolnych został zarządzeniem a 
sterstwa Komunikacji z dnia 22 wrz 
1932 r. Nr. H. Ou-1437 przedłużony do data 
31 paždziernika 1932 roku. 

  

  

   

          

WOJSKOWA. 

— Póowtórna rejestracja rocznika 1912-go 
Z dniem dzisiejszym referat wojskowy Ma- 
gistratu przystępuje do powtórnej rejestra- 
cji mężczyzn urodzonych w roku 1912-ym. 
Rejestracja potrwa do dnia 1 grudnia rb. 

— Dodatkowa komisja poborowa. ND 

bliższe posiedzenie dodatkowej komisji p 
borowej wyznaczone zostało na dzień 19 pa- 
ździennika. 

Komisja urzędować będzie w lokalu prz 
ulicy Bazyljańskiej Nr. 2. 

* Z KOLEI. 
— Nowy wiadukt kolejowy. Trwające 2d 

dłuższego czasu prace nad budową nowego 
wiaduktu żelazo-betonowego na stacji Wilno 
zostały zakończone. Wiadukt w dniu wczo- 
rajszym został oddany do użytku kolejowego 
Nowozbudowany wiadukt umożliwi stacji 
Wilno udogodnienie komunikacji i technicz 
ne ułatwienie w przepuszczaniu pociągów. 

Zbudowanie wiaduktu należy zawdzięczać 
w pierwszym rzędzie dyr. PKP imż. Falkow 

RAV 

WIRGIL MARKHAM. 

    

  

    

    

skiemu, który specjalnie się starał u władz 
centralnych o udzielenie na to kredytów. 

Wyjazd de Brukseli delegata WII. Dy- 
rekcji PKP. Dowiadujemy się, iż na ogólny 
Europejski zjazd delegatów kolejowych w 
Brukseli w sprawie zmiany komunikacji po 
ciągów dalekobieżnych, który odbędzie się 
w dniach od 10 do 15 października z ramie- 
nia Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej wyjeżd 
kierownik działu pasażerskiego p. Fr. Szre- 
ders. 

    

  

   

  

   

GOSPODARCZA. 

— Podatki płatne w październiku. Ka 
lendarzyk podatków państwowyc mie: 
siąc bież cy przedstawia się następująco: 

Do 15 Zd mika płalny jest podatek 
przemysłowy od obrotu osiągniętego we wrze 

śniu przez przedsiębiorstwa handlowe 1i-2 
kategorji oraz przemysłowe o dl do 5 ka- 
tegorji, prowadzące prawidłowe księgi han 
dlowe. 

Do 15 października płatna jest trzecia ra 
ta zryczałtowanego podatku przemysłoweg» 
od obrotu. 

Do dnia 7 października płatny jest po- 
datek dochodowy potrącany od uposażeń, 

  

      

   

  

emerytur i wynagrodzeń uzyskanych we 
wrześniu. 

e 
każ A R Z POCZTY. 

— Zjazd Związku Pracowników Poczt, 
Telegrafu i Telefonów Okręgu Wileńskiego. 
W] niedzielę dnia 25 września rb. w lokalu 

   Uvzędu Pocztowego Wbbo 1, obradował 

Zjazd delegatów Kół miejscowych Związku    
Pracowników Poczt, Telegrafu i Telefonów, 
przed otwarciem Zjazdu odbyła się uroczy- 
stość poświęcenia pomnika ma grobie &. p. 
inż Mieczysława Ciemnołońskiego, byłego 
prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie Pomnik został ufundowany staraniem 
Zarządu Okręgowego Związku. 

Delegatów w. liczbie 41 imieniem prezesa 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów przywitał p. inż. 
Nowicki, imieniem Rady Wbjewódzkiej B. P. 
WI R. poseł dr. Brokowski. 

Przewodniczył Zjazdowi 
Głównego poseł Stangreciak. 

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Okrę 
gowego Zjazd przyjął do wiadomości wyra- 

: uznamie dla prezesa p. Markiewicza i 

  

   prezes Związku 

  

   

  

# 

sekretarza p. Cara. 3 
Długo niemilknącemi oklaskami Zjazd 

przywitał przedstawiciela dyrel popular- 
nego w sferach pocztowych p. Kozłowskie- 
go. 

W czasie obrad uchwalono szereg wnios- 
ków natury organizacyjnej oraz w sprawie 

warunków pracy i położenia materjalnego 
pracowników poczt, tełegrafu i telefonów, 
poczem wybrano nowy Zarząd Okręgowy, 
prezesem którego został p. Markiewicz, se- 
kretarzem p. Car, wiceprezesem p. Kiełbow- 
ski i pani Blaukowa, skarbnikiem p. Szan- 
drocha. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Odezyty dr. Lipińskiej. W, obecnej 
chwili kryzysu odczyty d-r Melanji Lipiń- 
skiej, laureatki Akademji Paryskiej i Insty- 
tutu ancuskiego są wielce na czasie. 

Zmaiejszyć wydatki ma życie, a jedno- 
cześnie przez racjonalną dietę poprawić sa 
bie zdrowie jest jednem z zasad higjeny. 
Dr. Lipińska sagyić będzie w sobotę 8 paź- 
dziernika n. t.: „Rozwój charakteru i woli 
w stosunku do odżywiania 

Wiemy wszyscy, że uczona jest niewidce- 
mą od wiełu la lietylko nie przeszkadza 
jej to w pracy, lecz utrzymuje ona, że utra- 
ta zdrowia wzmacnia pamięć, intuicję, kon- 
centruje uwagę i t. p. Oczy są dla nas wiel- 
ce pomocne, ale równocześnie są organem 
wszelkiej destrakcji, gdyż zastępują wszy- 
stkie inne zmysły. Niekiedy jesteśmy ich po- 
zbawieni: dotyk, słuch, powonienie nietylka 
się rozwija, ale potęguje się do nieskoń 
ności. 

Drugi odczyt dr. Lipińskiej odbędzie 
w niedzielę SĘ 9 października w sali Śnia- 
deckich, i będzie miał za tytuł „Z psy- 
chologji ND jewidomych*. 

Początek obu odczytów o godz. 18. 

SPRAWY RZEMIESLNICZE 

— W] obronie szewców i cholewkarzy. 
skutek kilkum ięcznych starań Wileń- 
j Izby Rzemieślniczej oraz innych fzb, 

działając przez Radę Izb Rziemieśln.” Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Warszawie — Minister 
stwo Przemysłu i Handlu przygotowało pro- 
jeki ustawy „o ochronie produkcji szews- 
kiej i cholewkarskiej“ 

Ustawa ta, reasumując wszystkie pely- 
cje i wnioski zainteresowanych rzemieśln'- 
ków upoważnia w art. l p. ministra przemy- 
słu i handlu do wydawania zarządzeń i roz- 
porządzeń w porozumieniu z ministrem skar 
bu, dotyczących podwyższenia lub zniżenia 
stawek celnych oraz zwalniania od ceł su- 
rowców, półfabrykatów i produktów rzemio- 
sła szewskiego i cholewkarskiego, oraz na- 
rzędzia do prowadzenia tych rzemiosł. 

2) do powoływania organizacyj obejmu 
jących wszystkich szewców i cholewkarzy, 

ających swe warsztaty na terytorjum 
ania organizacji, oraz organizacyj obej 

mujących producentów przemysłu WARE 
czego fabrycznego i handlujących wytwora- 
mi tego przemysłu. Osobowość prawną ta- 

        

  

  

     

   

  

        

    

    

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Tak — odparł. — Podsłuchi- 
wać, to podsłuchiwałem, ale nie sły 
szałem prawie nie. Musiałem się cho 
wać za krzakami, a państwo tym- 
czasem ciągleście się ode mnie odda- 
lali. Panią poznałem. Przyjeżdźała 
pani do Middlehaven jako dzienni- 
karka. 

A teraz co? — 
wająco. 

— Teraz przeproszę panią i ke 
proszę o łaskawe wyjaśnienie 

    

- zapytałem wyzy 

    

powiedział to tonem pytania—Pani 
rozumie, że muszę się tego dowie- 
dzieć. Przykro mi, ale muszę. 

Filadelfja potraktowała go uprzej 
mie. 

  - Owszem, panie detektywie, ale 
wszak pan nie wie jeszcze wielu rze* 
czy, tych mianowicie, o których roz- 
mawiałam z panem Petersem. 

Veen skłonił się szarmancko. 

— O dodatkowe szczegóły proszę 
pana Petersa. Pani pozwoli? 

— Ależ naturalnie, 

-— Stanął przed nami z założonemi 
po napoleońsku rękami. 

— W takim razie nie przerywam. 
Proszę niech pani mówi: 

Rozdział XXVII. 

„DOBRE RZECZY NIGDY 
TRWAJĄ DŁUGO*. 

— W tem wszystkiem niema fak- 
tycznie żadnej tajemnicy — zaczęła 
Filadelfija, rozkladając ręce. — Po- 
prostu moja wizyta skończyła się 

smutnym wypadkiem. 

Urwala, sądząc, że Veen wtrąci 
jakąś uwagę, ale on palił w milczeniu 
fajkę i tylko gładził cybuch ręką. 

— Przedewszystkiem proszę pana, 
panie detektywie. o niemolestowanie 
ludzi, którzy mi pomagali, to jest 

NIE 

      

'fańska 19) 

KUR IB R 

kim organizacjom nadaje minister Przemysłu 
i Handlu, 

3) do ustalenia kontygentów fabrycznego 
przemysłu obuwniczego przy wzięciu pod п- 
wagę zdolności produkcyjnej rzemieślni- 

cholewkars- czych warsztatów szewskich i 

  

też jego częściach i podziału tych kon 
gentów pomiędzy poszczególne zakład! 
brycznego przemysłu obuwniczego, względ- 

nie 2 organizacje producentów w 

e, które przyznany im kontyn- 
gent rozdzieliły między swych członków. 

Wil a Izba Rzemieślnicza opinjująe 
ten projekt zastrzega się: co do możliwośc: 
opinjowamia wszystkich rozporządzeń, za- 
rządzeń wydanych na podtsawie tej ustawy, 
oraz złożyła wniosek zdążaj do ograni- 
czenia importu obuwia fabrycznego jak też 
by przy tworzeniu organi o których 

— były w 
ące organiza- 

tem, że będą one miały charakter 
utw: y Jzbie Rzemieśl- 

niczej Komisję Międzyzw kową dla roz- 
działa kontyngentu i załat nia spraw, do 
których zostaną przez ministerstwo Przemy 

słu i Handlu powołane. 

      

   
   

  

     

    
     

    

  

   

    

  

cy 

    

mowa w tym projekcie ustaw 
korzystane już obecnie istni 

cje, 2 
    

    

    

KOMUNIKATY. 

— Komunikat I. P. S. Wi dniu 20 paź- 
dziernika rb. przybywa do Wilna Zespół Re- 

    

    

  

   

  

duty ze sztuką Fryderyka Schillera p: SE 
Intryga i Dramat ten jest dotąd 

jednakowo ż młody i jest wspa- 

  

niałym wy o prawa 

człowieka 
W! porozumieniu z sekcją Reduty Insty- 

tut Propagandy Sztuki z Warszawy, po 
łany przez Państwo do szerzenia sztuki i 
kultury w kraju wśród majszerszych warstw 
społeczeństwa, ori uje jednocześnie wy- 
stawę malarstwa i grafiki z udziałem naj- 
wybitniejszych artystów, jak Skoczylas, Kę- 
dzierski, Pruszkowski, Boruciński, Bartło- 
miejezyk, Ostoja-Chrostowski, Seidenbeutel, 

Rafałowski i ostatni laureaci Olimpja- 
у ystycznej w Los Angeles: Konarska i 

Klukowski. 
Wystawa w Wilnie trwać będzie tylko 

jeden dzień, w dniu przedstawienia Reduty 
i w tej samej sali, od godz. 10 do zmierz- 
chu. 

Cena biletu 45 gr, dla młodzieży akade- 
miekiej, szkolnej i żołnierzy WP. 20 gr. 

— Przerwanie komunikacji autobusowej 
do Pośpieszki. Towarzystwo Miejskich i Mię- 
dzymiastowych Komunikacyj Autobusowych 
podaje do wiadomości publicznej, iż z dn. 
1 października rb. zostaje przerwany prze- 
jazd autobusów do Poś ze względu 
na zupełny zanik frekwencji jadących. 

RÓŻNE. 
— Zarząd Żeglugi po rzece Wilji komu- 

nikuje, że uwzględniając obecny kryzys i 
chcąc dać możność młodzieży szkolnej sko 
rzystać z przejazdu statkiem po Wiilji ро- 
stanowił obniż cenę za przejazd wycia- 
czek szkołny: e mniejszych 50 osób: 
z Wilna do Kalwarji i z powrotem do 50 gr. 
a z Wilna do Włerek i z powrotem do 70 gr. 

Zamówienia na statki dla wycieezek 
przyjmuje kierownik Żeglugi przy ul. Mick'e 
wicza 11 m. 9a w godz. od 9 do 12 w poł. 

— Statki na Wilji w niedzielę. Zarzad 
Żeglugi po rzece Wilji podaje do wiadomo- 
Ści, że w niedzielę dnia 2 października będą 
statki kursować od godziny 8 rano co godzi 
nę przy dobrej pogodzie. 

— Na zjazd inżynierów. W) dniu dziesiej- 
szym i jutro rano ma z jazd inżynierów w 
Wilnie przybywają między innymi: wicem - 
nister komunikacji inż. Gallot, posłowie inż. 
Starzak i Bnednicki, senator Lempke, prezes 
Głównego Zarządu Inżynierów kol. in: St 
Felsz, główny inspektor komunika 
Bączalski, dyrektor PKP w Warszawie inż. 
E. Zinkiewicz, we Lwowie inż. St. Wiktor, 

w Katowicach inż. St. Łaguna. 

  

   

  

   

  

  

  

     

    

  

  

       

      

  

     

  

ZABAWY. 
— Pierwsza Jesienna Zabawa Taneczna. 

wi sobotę, dnia 1-go października r. b. od- 

     

  

   

  

będzie się w sali Związku Drukarzy m. W.1- 

na ul. Bakszta Nr. 8, Pierwsza Jesienna Za- 

bawa Taneczna w sezonie bie. m w nowo- 

  

odremontowanej sali przy dźwiękach jazz- 

bandu i znanego harmo Moe niespodzia 
nek. Poczta — Confetti — Serpentyn 

Bufet o własnym ABEC obficie zaa- 
patrzony w zakąski i chłodzące napoje. 

Całkowity dochód przeznac 
pomogi dla bezrobotnych członków 

Początek zabawy o godz. 9-ej 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SKRADLI ROWER. 

W! dniu 29 bm. nieznani sprawcy sk 
dli z przed domu Nr. 20 przy ulicy Troc 
rower Liskeckiego Rudolfa. (Śniegowa 7), 
wartości 300 zł. 

NIE OŻENIŁ SIĘ, A OKRADŁ. 
Widniu 29 bm. Sadowska Marjanna (Ste- 

zameldowała, że Kiryłow Fran- 
szek (Poleska 7) pod pretekstem ożenien'a 

się z mią wyłudził od miej 50 zł. gotówką, 
zegarek złoty damski, oraz inne drobne 
rzeczy, 

    

  

  

   

  

NIE CHCE JUŻ ŻYĆ. 

W” dniu 29 bm. Głowacka Motruna, lat 26 
zaułek Miński 4) w celu pozbawienia się N- 
a wypiła esencji octowej. Lek. pogoln 

po udzieleniu pomocy odwiózł despe- 
ratkę do szpitala Sawicz w stanie niezagra- 
żającym życiu. 

  

   
   

   

   
       

    

tych którzy mnie dziś tu przywieźli, 
a przedtem dwukrotnie do Dubrosky 

  

ego. Jeżeli czem zawinili, to tylko 
kłamstwem. 

— Wobec mnie? Gdy dowiady- 
wałem się o statek który pan Peters 
widział owej noey na jeziorze? 

— Tak. Nakazałam im, żeby nie 
nie mówili. To są dawni. pracowni:v 
ojca z Two-mile, bardzo dla mnie 
życzliwi. Nie chciałam, żeby z mego 
powodu mieli tarapaty z policją. 
Niech pan mi da slowo, že pan nie 
będzie się starał wytropić ich, ani 
ich statku. Teraz mógłby pan iść na 
wybrzeże i areszłować wi cze 
kającego na mnie z łodzią j jabym 
nie mogła panu w tem przeszkodzić. 
Czy pan mj da słowo? 

— O, niech pani nl» sławia spra 
wy aż tak uroczyści» --- v.!jrart Veen. 

Joprawdy czuję się zażdnowany. 
N,ema 0 czem п й 

— Dziekuję pani:. 
I detektyw skłonił się lekko, 

j ykać z fajoczki, 
— Panie Peters. proszę o pApie- 

- zwróciła się do mnie Filadel 

   

      

      

    

  

nie 

      
  

  

rosa, - 
fja. Dziek ię. 

I wznow.fa opowiidznie dopiero, 
giv palił: cał» du ra      

  

x nad Gntaris ezte 

  

   

  

   

WI EN S “KI 

Uwadze członków Rady 
Grodzkiej B. B. W. R. 

W związku z ożywieniem sezonu 
politycznego Rada Grodzka BBWR. 
w Wilnie odbyła ostatnio szereg po- 
siedzeń, na których przepracowany 
został plan akcji organizacyjnej w 
dzielnicach miasta. Na odbytej m, in. 
konferencji Prezydjum Rady z przed 
stawicielami zarządów kół dzielnico- 
wych i mężami zaufania zdecydowa - 
no zwołać w szerszem gronie zebranie 
na dzień 13 października r. b., na któ 

rem ostatecznie przyjęty zostanie 
plan reorganizacji kół dzielnicowych 
W związku z tem Prezydjum Rady 
Grodzkiej uchwaliło na swem posie- 
dzeniu w dniu 29 września r b. zwró 
cić się z prośbą do pp. posłów prof. 
Witolda Staniewicza i dr. Stefana Bro 
kowskiego ażeby wygłosili na tem 
szerszem zebraniu referaty na temat 
sytuacji gospodarczej i politycznej w 

państwie. 
Jednocześnie Prezydjum Rady Gro 

dzkiej podaje za naszem pośrednict- 
wem do wiadomości swych członków 

i sympatyków BBWR, iż sekretarjat 
Rady stale jest czynny w lokalu przy 
ul. św. Anny 2 pomiędzy godziną 18 
a 20 z wyjątkiem świąt i niedziel tu- 
dzież przypomina, iż zgodnie z przy 
jętą zasadą członkowie którzy zalega 
ją z składkami dłużej niż 2 miesiące 
będą bezwzględnie z listy członków 
skreślani, 

  

OFIARA 
Od A. S. i W. S dla Wacława Koziełło— 

4 zł 

DZIŚ! 
Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś ostatni dzień! 
„Droga do raju“ Sźwiękowe Kino | 

CASINO 
%łalka 47, tal. 15-41. | Nad program: 

Ceny od 25 gr. 

sawięk. teatr świetlny | DZIŚ! 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

Niska cat ROP ORO ia 
kowy wytwórni „Sowkino” w Moskwie 
W-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don“. 
najwybitniejszych artystów teatrów moskiewskich. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

zdora humoru francuskiego 
Luciena Barouxa 

Doskonałe dodatki dźwiękowe: 

Wielki film o miljonach! 
=== Produkcja francuska! 
Leon Belieres i Charles Lamy. Nad program: „Komedja dźwiękowo-rysunkowa Flejszera orsz dodatek 
Paramountu i PA Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt o g. 2-ej 

  

Dalszy program uroczystości 
Tygodnia Strzeleckiego 

w Wilnie. - 
W sobotę dnia 1,X b. r. iat bez kobiet'* 

—wesoła Rewja Strzeleck w Małej Sali 
Miejskiej o godz. 20 w wykonaniu znanego 
zespołu Nowej Rewji Wileńsk: J. W progra- 
mie najlepsze przeboje. Cenv miejsc od 50 gr. 
do 2 zł. Przedsprzedaż u „Czerwonego Sztral- 
la'* Mickiewicza 12, w Księgarni Zawadz- 
kiego, Zamkowa 22, w Hurtowni Tytoniowej, 

   

  

  

    

  

Jagiellońska i przy wejściu. 
Po rewji o godz. 23 Zabawa” taneczna dla 

członków Zw. Strzeleckiego i jich rodzin. 
Wstęp dla członków 50 gr. dla gości i zł. 

Tegoż dnia o godz. 23 „( Kawa“ 
u „Czerwonego Sztralla fickiewicza 12). 
W czasie przerwy występy artystyczne, zor- 
ganizowane pr; Akademicki Oddział USB 
w Wilnie. Wejście zaproszeniami, 

W meilę dnia 2 paždziernika r. b. od 
godz. 8,30 na strzelnicy małokalibrowej Pió- 
romont — Powszechne strzelania pod has- 

     
   

      

    
  

   

  

  

łem „10 strzałów ku chwale Oj a 

O godz. 13 w Małej Sali Miejskiej (Koń- 
ska 3| Popularna Akademja Strzelecka z u- 

  

rozmaicony! akade- 
mji — w a 

  

programem. 
ach. 

Szczegóły 

  

Uroczystości 130-lecia 
istnienia straży pożarnej. 
W niedzielę dnia 2 października rb. pod 

protektoratem p. wojewody wileńskiego 7. 
Beczkowicza odbędzie się wręczenie sztan- 

Pożarnej m Wilna ofiarowan 
Ochotnicze Straże Pożarne woj 
wileńskiego z okazji 130-lecia jej 

  

     
   

  

Wi związku z przypada m 130-letnim 
jubileuszem Wfleńsk Str: Ogniowej w 
sobotę 1 października od godz. 19—20 na 
ulicach miasta odbędzie się capstrzyk orkiest 
ry strażackiej. 

W niedzielę dnia 2 października o godz. 
9 rano w kościele św. Ducha odprawione 7 

ie nabożeństwo. Po nabożeństwie o god 
rano mastąpi poświęcenie i wręczenie 

   
   

     

    

     

9,45 

(ATRINKTOS USNS STD TDS 

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA 
Reżys. Olgi Preobrażenskiej : 

Oryginalne pieśni i tańce w wykon. dońskich kozaków 

Nr. 225 (2467). 

szłandaru Straży. O godz. 10,15 nastąpi wrę 
czenie odznaczeń państwowych i związko- 
wych straży i członkom straży pożarnej un. 
Wiina. O 9. 10,30 odbędą się pokazowe 
ćwiczenia ży miejskiej na dziedzińcu 
przy ulicy Dominikańskiej 2. 

akończenie uroczystości w budynku 
Str Ogniowej odbędzie się wspólne śmia- 
danie uczestników zjazdu 

RE zjazd ma przybyć kilkadziesiąt dele- 
strażackich z województwa wileńskie- 

dnich. 

ZEE GRY TORY OREPOOREATEZYRCZERAE. 

42 miljony ludności 
we Włoszech. 3 

RZYM (Pat). Według prowizorycz 
nych cyfr ogłoszonych przez instytut 
statystyczny, ludnośćć Włoch w dniu 
31 sierpnia r. b. wynosiła — 42,211 
tys. osób, zamieszkujących i obecnych 
na terytorjam królestwa. włoskiego. 
Ludność Rzymu wzrosła do 1.030.957 
osób a ludność Medjolanu @0 — 
1.006.395 osób. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). 

gnienia V klasy 25 Pol 

  

    
    

  

   

    

    

    

w 20-tym dniu cią 
kiej Państwowej Lo- 

  

     

       

lerji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery łosów: 

50 ty 20 tysięcy 
złotych — 34.595, po 15 tysięcy złotych — 

  

94. 324 i 142.687, 1 Otysi złotych — 93.850, 
złotych — 109.598 i po 3 tysiące 
24.274, 44.826 i 67.180. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA, (Pat). Londym 30,80 — 

Nowy York 8,92 — 8,90; Paryż 34,96 
i pół — 34,87; Szwajcarja 172,03 — 171.61; 
Włochy 45,79 — 45,57; Berlin 212.15. Ten- 
dencja niejednolita. 

AKCJE: Bank Polski 88 i pół — 88 — 
88 i pół; Sole Potasowe 75; Starachowice 9. 
'Tendencja nieco mocniejsza. 

  

       

  

    

  

Iwana Prenowa z udziałem 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1020 
W sobotę i niedzielę — bilety honorowe nieważne. 

Przebój sezonu z vdz. bohaterki filmów 

ANONSI 

LEVY i SPÓŁK 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

„Precz z miłością”, 
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, 8 i 10*15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Wkrótce Wlasta Burian w arcyfilmie „KRÓL TO JA 

„Z rozkazu księżniczki”, 

  

W rol. gł urocza bohat. filmu „Sekretarke 
osobista* Mary Glory oraz znakom. komicy 

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

  

Zapisy do Szkoły Powszechnej 

„PROMIEŃ” 
na pozostałe wolne miejsca do oddziałów |--V 
jak również do PRZEDSZKOLA przyjmuje kan- 
celarja od 9ej do 13-ej — Wiwulskiego 4—5 
Dodatkowe komplety jęz. francusk. bezpłatnie 

  

Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

WĘGLA i DRZEWA 
OPAŁOWE 

„CENTROOPAŁ” 
Zamkowa 18 Wilno 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. S. MILL. 

Biblioteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellańska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. 

ładnie oprawioną książkę. 

= 

G YVYVYVYVYVYVYVYVYVYVVYYVYVYVYYVYVYVYYVYVYVYYVYY 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 
w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
AAAAŁAA. 

ry tygodnie temu. Zatrzymałam się 

tam gdzie mogłam znaleźć moich lu- 

    
dzi. Nie będzie się pan dowiadywał, 
gdzie, panie Veen. Z: įerwszego 
wieczora kazałam zawicźć się stat- 
kiem do przylądka, koło którego mie 
szkał kapitan. Do brzegu dobiłam 
łódką. Nie zastałam go w domu. g 
nie uprzedziłam go o swem p 
ciu. Chciałam Se miał nies spodzian 

kę. Odehodząc, zostawiłam list pod 
progiem, że przyjadę następnego wie 
czóra 

—- Niegdyś przepadała pani za 
pierwiosnkami? — zapytałem. 

O, tak. 

— Zgadłem — czekłem. —- 
tej chatki rosły pierwiosnki 

— Dubros powi dział mi. skąd 
je dostał. To było w jego stylu. Lubił 
wszelką przesadę i ym razem skoń 
czyło się to dla niego sirasznem nie- 
szezęściem. 

Jakto? 

Zar Opowiem panu wszyst 
ko pokolei. List mój zrobił mu szala 

ną niespodziankę. Nie spał całą noc, 
ciesząc się nadzieja zobaczenia się 
ze mną. Nie przewidziałam tego. Nie 
mogłam przewidzieć. Chciał mnie po- 
witać kwiatami. Niegdyś sadził koło 

  

Koło 

        

  

   

  

  

Telefon 17-90 

  

Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

  

  

w butelkach: za 

Dr. Wolfson 
Choroby skėrne, 

weneryczne, 
i moczoplciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 
  

W. Z. P. Nr. 69. 852 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan. 

  

poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk."     Ё 

domku lalek bratki stokrotki, pach 
nący groszek į pierwiosnki. Ja lubi 
łam najwięcej pierwiosnki. Chcąc mi 
przypomnieć dawne czasy, nazwoził 
taczkami ziemi od Jobsona i posz 
kwiaty w skrzynkach, Dla człow 

w jego wieku była to cięż 

  

   

    

i zaczął padać deszcz. Dubresky 
kał na mnie w domu lalek. 
prawda. panowie nie wiedzą, c» '0 

był za domek. 

  

Odpowiedzieliśmy, że wiemy 

— Przed przybyciem kapitana do 
mek był w ruinie, W miasteczku nie 
wiedziano, do czego dawniej służył. 
Kapitan przerobił go sobie na miesz 
kanie. Ale zostały jeszcze ślady z cza 
sów panowania w nim lalek. Długa 

półka, ciregająta ściany na połowie 
wysoko: to resztka pierwszego pię 
tra. Sufit anei podłogę poddasza. 
Wypchane dzikusy należały niegdyś 

do mieszkańców domku. Nie wiem, 
gdzie się przechowały i skąd je wydo 
stał. Były jeszcze inne szczegóły któ 
rych się panowie domyślacie. 

— Tak — odpowiedzieliśmy jedno 
głośnie. 

— Oczekując na wybrzeżwena uka 
zanie się mojej łódki, Dubrosky zo 

  

  

  

  

podaje do wiadomości, że od dn. 1.X. 
zują następujące detaliczne ceny sprzedażne 

SPIRYTUSU SKAŻONEGO (denaturatu) 
V/ litra — zł. 0.65, za I litr — zł. 

(łącznie z butelką) 

w blaszankach 2-u i 5-io litrowych po zł. 0.95 za | litr 
(zastaw: za blaszankę 2-u ltr — zł. 1.00, 5-io ltr. — zł. 1.60) 

  

Mickiewicza 4—€ 
tamże gabinet kosmetyt2 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki kuszajki, śtwagzy 

  

Maszyny: Remington, Un- 
derwood, Royal i Ideal 
Korespondencjahandlowa 
i urzędowa. 
woczesna. 
Sosnowa 10—5. 

9—11 i od 3—6 

Maturzysta 
  

  

germanista - filoleg 
przyjmie wakuj. godziny. 
Wiadomość w Administr. 
Kuzera Wilekakicgot 

Dyrekcj 
Państwowego Monopolu Spirytusowego 

1932 r. obowią- į 

1.10 

5 Akuszerka Drzewo opałowe 

MiałowSka | uz ow ac 
przeprowadziła się ora Ž węgie Śląski 

poleca SKŁAD DRZEWA. 
Mich. hr. Tyszkiewicza 
Wilno, Tartaki 28, tel. 751 
Dostarcza również dle 

  

W. Z. P. 48. 832: urzędów i instytucyj. Dlm Akuszerka P.P. Urzędników na raty 

Maja LAMNE[OWA | „wy yo; ' .. | DONA R Midi | POKÓJ rrzyjmuje od 9 do 7 wieez Į Pla IR Mas? Rat 
: lica Kasztanowa 7, m. 5 w Wilnie duży, jasny z umebłowa- 

niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

Panna 
poszukuje posady 

Metoda no- 
Informacje: ul. 

od godz. 
  

    

trat m. Wilna na im. Ta- 
deusza Stankiewicza — 

unieważnia się.   
|m lewo a Wa я a 

3 AS 2 udziela korepetycyj | g9Podyni domu u star 3 В 
į Nas na dogodnych warunkach | cjęgo, gamotnego pana 
3 Mostowa 11, m, 6 i aja date 
į od godz. 8—10 i 15—17 | Wil“ pod „Gospodyni 
2) Rzadta domu 1 х Pełnokwalifikowany — | 2ОЦВ. М wiec 

< 
« 
« 

i 
Bi 

baczył zbli: cą się od strony mia 
steczka postać i przypomniał sobie, 
że na ten wieczór zapowiedziała się 
do niego Maggie. Zupełnie o tem za- 
pomniał. Wiedział, że gdyby ją przy 
jał, toby sie jej prędko nie pozbył. 
Nie mógł już zdążyć uciec przed nią, 
a wiedział, że jeżeliby zastała drzwi 
zamknięte, toby czekała na niego 
choćby do rana. Zamknął więc drzwi 
tylko na klucz i usiadł koło okienka 
« przerażająco wykrzywioną twarzą. 
Jak przewidział, zlękła się i uciekła. 
Ale potem przyszło mu na myśl, że 
pójdzie po kogoś.i wróci. 

„Gdy zobaczył na drodze światło» 
latarni, wyszedł z domku, zostawiając 
drzwi otwarte i schował się w krza 
kach, żeby przeczekać aż pan, Jobson 
i Maggie odejdziecie. Statek nadpły 
nął zaraz po waszem odejściu. Wy- 
brzeże koło domku jest mało dostęp 
ne dla łódki. Za dawnych czasów 
Dobrusky woził mnie często do domku 
lalek wodą. Dwaj wioślarze, którzy 

mnie przywieźli, zostali w łodzi. a ja 

wysiadłam na brzeg sama. 
° 

   

  

   

    

   
   

  

(D;-ė7n.) 

  

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

  

 


