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POLSKO-BIALORUSKA 
Grupa Parlamentarna B. B. W.R. 
(Xywiad u prezesa Grupy posła Genadjusza Szymanowskiego). 

W pierwszych dniach czerwca rb. 
niektóre gazety codzienne podały la 
koniczną wiadomość o odbytem pod 

przewodnictwem prezesa BBWR. po 
sła Walerego Sławka zebraniu orga 
nizacyjnem Grupy Parlamentarnej 

Polsko—Białoruskiej BBWR. Aezkol 
wiek było to wydarzeniem politycz 
nem o bardzo doniosłem znaczeniu 
dookoła tej sprawy było dotąd nazew 
nątrz cicho, tak iż opozycja tu i ów 
dzie zaczęła przebąkiwa koncep 
cja białoruska BBWR. spaliła na pa 
newce, Klub BBWR w tej sprawie 
jak i we wszystkich swoich poczyna 
niach nie poszedł po linji reklamo 

    

wania swych zamierzeń. Tymcza 
sem w łonie utworzonej Grupy Pol 
sko—Białoruskiej wrzała praca przy 
gotowawcza. Przełomowym niejako w 
tych przygotowaniach momentem był 
dzień 24 września r. b., kiedy to zje 

chali się w Wilnie posłowie i senato 
rowie BBWR. z terenu województw 
wileńskiego i nowogródzkiego na 
pierwsze w szerokiem gronie obrady 
Parlamentarnej Grupy Polsko—Bia 
łoruskiej. 

Na porządku dziennym obrad Gru 
py znalazły się sprawy średniego 
szkolnictwa białoruskiego. ściślej ut 
worzenie filji białoruskiej przy jed 
nem z gimnazjów państwowych w 
Wilnie i Nowogródku, sprawa budo 
wy bursy dla młodzieży białoruskiej 
w Nowogródku i sprawa wydawnicza 

prasowa. 

Pragnąc dać należyte oświetlenie 
cełom, zadaniom i dotychczasowym 
poczynaniom Parlametnarnej Grupy 
Polsko—Białoruskiej BBWR. zwróci 
liśmy się z prośbą o wywiad na ten 
temat do prezesa Grupy. posła nie 
świeskiego p. Genadjusza Szymanow 
skiego. 

Rozmowa ta miała przebieg nastę 

pujący: 
— Od kogo wyszła iniejatywa po 

wołania do życia w łonie Klubu Par 
lamentarnego BBWR. Grupy Polsko 
Białoruskiej? 

— Dla kwestji białoruskiej — za 
czyna swe wywody p. Prezes Szyma 
nowski — dopiero po wyborach 1930 
roku zaistniała możliwość właściwe 
go podejścia i planowego rozwiązania 
gdyż wybory te dały znakomitą wię 
kszość Bl. Bezp. stworzyły zarówno 
dla parłamentu jak j dla rządu warun 
ki spokojnej pracy. Jak wiadomo, do 
spraw narodowościowych z ramienia 
Bioku powołany był Ś. p. T. Hołówko, 
który, układając plan pracy na odcin 
ku białoruskim. niejednokrotnie od 
bywał rozmowy ze mną, licząc na 
specjalną moją w tym odcinku współ 
pracę. Po zgonie Ś. p. T. Hołówki, 
przyszedłem do przekonania, że nale 
ży poszukać innego rozwiązania kwe 

stji, kto ma z ramienia Bloku nad za 
gadnieniem białoruskiem pracować. 

i być za nie odpowiedzialnym. Wysu 
nąłem projekt powołania nie jednost 

ki. a ciała kolegjalnego. A ponieważ 
członków parlamentu Białorusinów 
jest w Bloku tylko czterech (po za Blo 
kiem jest tylko jeden: poseł Fabjan 
Jeremicz przemycony do Sejmu na 
państwowj liście bloku ukraińskiego) 
podałem myśl wciągnięcia do pracy 
tych posłów i senatorów Połaków z 
okręgów białoruskich, którzy zagad 
nieniem białoruskiem specjalnie się 
interesują. W ten sposób powstał pro 
jękt Grupy Parlamentarnej Polsko—- 

Białoruskiej BBWR. zrealizowany na 
zebraniu organizacyjnem, które się od 

było 1 czerwca rb. pod przewodnict 

wem p. prezesa Sławka. 
— Z jakich założeń wyszli organi 

zatorzy? 
— Przy organizowaniu Grupy wy 

chodziliśmy z założeń, że państwo. 
przy warunku bezwzględnej lojalnoś 
ci ze strony obywateli obcych narodo 
wości winno zapewnić tym obywate 
lom możność swobodnego rozwoju 
ich sił materjałnych i duchowych. 
Następnie naszą przesłanką jest zro 
zumiała konieczność ułożenia na tere 
nie ziem białoruskich warunków bra 
terskiego współżycia obu narodów: 
polskiego i białoruskiego. Z tych 
dwóch kardynalnych założeń wypły 
wa cały szereg dalszych ujętych w t 
zw, tezy Grupy, które zostały uchwa 

lone na posiedzeniu 28 czerwca r. b. 
w Wilnie. 

— Jacy posłowie i senatorowie 
zgłosili akces poza członkami klubu 

  

      

  

   

    

z terenu Wileńszczyzny i Nowogród 
czyzny? 

— Do Grupy obecnie należą pra 
wie wszyscy posłowie i senatorowie 
Bloku z województw nowogródzkiego 
i wileńskiego co stwarza bardzo po 
ważny stan ilościowy. Rozszerzenia 
na województwa białostockie i pole 
skie, gdzie są powiaty z większością 
ludności białoruskiej, narazie nie do 
konaliśmy. Jest to kwestją niedale 
kiej przyszłości. 

— (o dotychczas Grupa zdziała 

    

— Grupa dotychczas opracowała 
i uchwaliła linje wytycze swej pracy. 
zawarte w tezach; współdziałała z 
czynnikami rządowemi w upaństwo 
wieniu gimnazjów białoruskich; zaję 
ła się losem budowy bursy przy gim 
nazjum w Nowegródku oraz opraco 
wała plan wydawnictw w języku bia 

łoruskim. 

— Z szeregu spraw bieżąc 
bardziej bodaj wymagająca ośw 
nia jest sprawa powołania przez Wła 
dze Szkolne filij białoruskich przy 
gimnazjach pańtwowych w Wilnie i 
Newógródku. Proszę zatem Pana Po 
sła o właściwe naświetlenie tej spra 
wy ze swego stanowiska Prezesa Gru 

PY. 

    

Przechodząc do spraw bieżą 
cych Grupy przyznać należy, że naj 

  

poważniejszą z nich było upaństwo 

wienie gimnazjów białoruskich, Myśl 
ta powstała w łonie Grupy i była uz 
gadniana przez posła St. Poźniaka z 
czynnikami rządowemi, a forma 
upaństwowienia była uzgodniona 
przez Kuratora Wil. Okr. Szkolnego 

  

p. Szelągowskiego z Grupą na posie 
dzeniu 28 czerwca. Grupa wyszła z za 
łożenia, że społeczeństwo białoruskie 
nie jest.w stanie dać obu gimnazjom 
należytych materjalnych podstaw, i 

mimo, że gimnazja miały część eta 
low nauczycielskich z budżetu pań 
stwowego, jak również otrzymywały 
subsydja rządowe, stan  materjalny 
tych uczelni był opłakany a stąd po 
ziom nauczania i wychowania nie bvł 
dostateczny. Upaństwowienie więc, 
które stwarzało trwałe warunki ma 

alne leżało przedewszystkiem w in 
teresie samych uczelni, aczkolwiek 
może nie dogadzało tym lub innym 
grupom politycznym. Jedynie możli 
wą formą upaństwowienia okazała 
się forma stworzenia z gimnazjów bia 
1 kich filij przy odnośnych gimna 

zjach polskich. Przytem filje białoru 
skie zachowały prawie całkowicie swą 
samodzielność, gdyż mają osobne lo 
kale, osobnych kierowników, osobne 
rady pedagogiczne, osobne kancelarje 
ete. Tylko dyrektor gimnazjum pol 
skiego może brać udział w posiedze 
niach rady pedagogicznej filji, mogą 
być wspólne pomoce naukowe, gabi 

nety. laboratorja, etc. Pragnę zazna 
czyć, że upaństwowienie w formie sa 
maodzielnych gimnazjów było niemoż 
liwe ze względów formalnych, gdyż 
Ustawa St. Grabskiego z 1924 r. prze 
widuje państwowe szkoły tylko z pol 
skim językiem nauczania lub szkoły 
utrakwistyczne, a nie przewidaje 
szkół państwowych z obcym językiem 
nauczania. Grupa uchwaliła złożyć 
wniosek o nowelizację wspomnianej 
Ustawy. 

— Jak się przedstawia sprawa bur 
sy dla młodzieży białoruskiej przy 
Gimnazjum w Nowogródku i jakie 
względem niej stanowisko zajęła Gru 
pa Polsko—Białoruska? Tutaj nie za 
szkodzi, Panie Pośle, przytoczyć nie 
co szczegółów z historji tego przedsię 

wzięcia. 

Następną z konkretnych spraw, 
która się nasunęła Grupie jest „bu 
dowa gmachu bursy filji białoruskiej 
gimnazjum w Nowogródku, Myśl wy 
budowania gmachu bursy powstał: 
przęd kilku laty, gdyż potrzeba była 
i jest wielką, albowiem dotychczas 
lokale burs, wynajęte w domach prv 
watnych, nie odpowiadają stawia 

nym pod tym względem wymaganiom 
Kamień węgielny pod bursę przy spo 
sobności odwiedzenia ziemi Nowogró 
dzkiej założył we wrześniu 1929 r. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Do 
komitetu budowy weszli przedstawi 
ciele społeczeństwa białoruskiego i 
polskiego. Gmach obecnie jest wypro 
wadzony pod dach. Robót wykonano 
na przeszło 111.000 zł., przyczem wię 

    

     

        

    

OTO NIEMCY. 
„Niech się stanie co chce” 

PARYŻ (Pat). Korespondent 
liński dziennika „Le Capital* miał 
wywiad ze znanym politykiem i prze 
mysłowcem niemieckim Arnoldem 
Rechbergiem, który po dłuższej kon 
tereneji wychodził od kanclerza Pape 
na. 

ber 

Na zapytanie dziennikarza, co za 
myślają Niemey, Rechberg odrzekł, 
że rząd v. Papena zdecydowany jest 

na wszystko. Niemey będą się zbroić 
za zgodą luh bez zgody innych 
państw. Niech się stanie co chce. Nie 
mey stworzą milicję dia kompletowa 
nia kadr Reichswehry, wyekwipują 
ją w nowoczesną broń i materjał wo 
jenny, wkońcu wprewadzą służbę a 
bowiązkową wbrew kłauzulom trak 
tatu wersałskiego, nawet pod groźbą 
newcej okupacji Nadrenji. 

Kanclerz Papen — mówił 

   

  

  

  

Rech 

berg — wyciągnął rękę do Franeji 
proponując jej ukad militarny. Wszel 
kie problemy. pozostające w zawie 
szeniu między Francją a Niemcami, 

mogłyby hyć uregulowane w bezpo 
średnich roznrowach między Herrio 
tem a Papenem, w których wzięliby 
również udział członkowie sztabów ge 
neralnych obu państw. Herriot propo 
zycję tę odrzucił, Odrzucił również 
propozycję sojuszu militarnego. Pro 
pozycja przewidywała przewagę mili 
tarną Franeji — 500 tysięcy żołnierzy 
francuskich i 500 tys. niemieckich. 
Przewidziana była również najściślej 
sza współpraca sztabów generalnych 
obu państw. Skoro oficerowie niemie 
ccy byliby przydzieleni do francuskie 
go sztabu generalnego i odwrotnie, w 
tych warunkach nie mogłoby być mo 
wy o tajnych zbrojeniach. 

NZZESTZZOIECZORZE OE TORO YO TZOORSES ESPN 

Wysiłki nad ożywieniem Konferencji 
Rozbrojeniowej. 

PARYŻ (Pat). W kołach parlamen 
tarnych utrzymują że w dzisiejszej ro 
zmowie Herriota z angielskimi męża 
mi stanu premjer francuski nie ukry 
wał bynajmiej, że odnosi się nieprzy 
chylnie do konferencji 4 mocarstw 
w formie konferencji proponowanej 
przez Mac Donalda. Poglądy rządu 
francuskiego nie uległy zmianie. Opie 
rają się one na dwóch zasadach 1) 
żadnego rozbrojenia bez faktycznych 
gwaraneyj bezpieczeństwa, 2) żadne 
go powiększenia zbrojeń niemieckich. 

Z drugiej jednak strony popa aż 
konferencja - rozbrojeniowa utknął 
na martwym punkcie trudno jest nie 

nie czynić dla puszczenia jej ponow 
nie w ruch i w tych okolicznościach 
premjer Herriot, nie będąc zwolenni 
kiem dyskusji, proponowanej w L. 

zw. małym komitecie, prawdopodob 

nie zgodzi się na konferencję pod wa 
runkiem, że wezmą w niej udział ró 
wnież i Stany Zjednoczone. Ściśle bio 
rąc chodzi Herriotowi o konfereneję 
5, a nie 4 mocarstw. 

Ewentualność takiego rozwiązania 

sprawy rozpatrywana była wczoraj 
przez premjera Herriota i ambasado 
ra Wielkej Brytanji lorda Tyrella. 
Kwestja ta była również przedmiotem 
rozmowy, jaką prowadził dziś prem 
jer Herriot z ministrem Simonem, 
który przedstawi zastrzeżenia i wnios 
ki Herriota Mac Donaldowi. 

PARYŻ (Pat). Rozmowa premjera 
Herriota z Johnem Simonem trwała 
półtorej godziny. Po zakończeniu roz 

mowy Herriot oświadczył jedynie: 
„Rozmowa nasza była serdeczne. 

era i lojalna*. Sir John Simon wy 
jeżdża dziś jeszcze do Londynu. 

   

     

  

      
  

Umoralnianie Prusaków. 
BERLIN (Pat). Komisarz Rzeszy 

w Prusach Bracht wydał szereg no 
wych zarządzeń zmierzających do u 

krócenia wszelkich wykroczeń przeci 

wko obyczajności publicznej. Między 

innemi mają być poddane ścisłej kon 

troli wszelkie nocne lokale rozrywko 

we, w których mają być zakazane zu 

  

pełnie rewje nagości. Obostrzonej kon 
troTi poddane będą również księgar 
nie, handlujące literaturą erotyczną 
wydawaną pod pozorem studjów na 
ukowo seksuologicznych Wskutek sze 
rzącej się ostatnio demoralizacji 
Bracht wydał rówież policji nakaz 
energicznego zwalczania prostytucji. 

Chybiona propozycia. 
W odróżnieniu od wszystkich 

swych przeciwników von Papen ni 
gdy nie łączył się z Anglją i Stanami 
Zjednoczonemi. Francja natomiast 
trwa w dążności do przeciwstawienia 
Niemeom wspólnego frontu sygnatar 
juszów traktatu wersalskiego. 

Stosunki pomiędzy Franeją a 
Niemeami mogą być albo bardzo dob 
re ałbo bardzo złe. Na coś pośrednie 
go niema miejsca. 
€ 1 RPUSI TAIP ЕИБр ж 

  

Na Zamku. 

WARSZAWĄ (Pat) Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu + b. 
m. przed południem delegację Zjedno 
czonych Kurkowych Bractw Strzelec 
kich z Poznania w osobach pp. Koźli 
ka, Kaszy i Widucha. Delegacja przy 
była celem złożenia Panu Prezyden 
towi podziękowania za przyjęcie pro 
tektoratu nad odbytym w Katowicach 
kongresem oraz za ofiarowanie na za 
wody nagrody Pana Prezydenta ize 
zypospolitej. Jednocześnie delegacja 

wręczyła Panu Prezydentowi pięknie 
wykonaną plakietę pamiątkowa. O go 
dzinie 12 Pan Prezydent przyjął dele 
gację komitetu uczczenia paniięci Iš 
nacego Łukaszewicza, senjora prze 
mysłu naftowego w osobach pp. Biel 
skiego, Długosza, Krukierka i Rappe 
go. Delegacja zaprosiła Pana Prezxy 
denta na uroczystości odsłonięcia po 
mnika DES icza w Krośnie w dn. 
22 i 23 b. m. Zkolei Pan Prezydent 
przyjął delegację Towarzystwa Refor 
my Mieszkaniowej z prezesem b. mini 
strem Jurkiewiczem, dyrektorem Gar 
busińskim i p. Toeplitzem na czele, 

która zaprosiła Pana Prezydenta na 
zwiedzenie wystawy pod nazwą „Ta 
ni dom wlasny“ 

siais 

  

Oibrzymi deficyt skarbu 
amerykańskiego. 

WASZYNGTON (Pat). Według 
sprawozdania departamentu skarbu 
wpływy z podatku dochodowego w 
miesiącu wrześniu zmiejszyły się o 
69 miljonów dolarów. Deficyt skarbu 
z dnia 16 września wynosi 427 miljo 
nów 960 tysięcy dolarów, czyli o 36 
miljonów dolarów więcej, niż tego sa 
mego dnia roku ubiegłego. 

Dymisja rządu estońskiego. kszą część pieniędzy uzyskano z zapo 

móg rządowych i samorządowych, a a 

mniejszą, i to znacznie, z ofia społe 

wa białoruskiego. Dużo pracy 

nej dała młodzież gimnazjalna 

niwelacji placu, wyładowaniu 

materjałów budowlanych, ete. Dziś 

konieczność wynałezienia funduszów 

jest palącą nietylko ze względu na 

dokończe nie budowy, ale i z racji 

żących na komitecie długów. Gru 

pa wyłoniła specjalną komisję dla za 

jęcia się kwestją tego gmachu, w 

składzie obu prezesów grup regjonal 

nych, obu sekretarzy i mnie, obdarza 

jąc komisję całkowitem pełnomocnie 

twem. Komisja powierzyła mi zajęcie 

się zbadaniem tej sprawy na miejscu 

w Nowogródku i powzięcie właści 

wych decyzyj. Zostanie to załatwione 

w, najbliższych dniach. 

— Pozostaje nam kwestja wydaw 

nicza i te co jest najważniejszem, to 

sprawa bezpośredniej współpracy 

dla dobra kraju z masami białoruskie 

mi. 

    

  

   
  

            

— 0 szczegółowym planie wydaw 

nictw, uchwalonych przez grupę mó 

wić nie będę. Chciałbym tylko podkre 

šliė, že pismo perjodyczne, wydawa 

ne w języku białoruskim będzie z jed 

nej strony wykładnią ideologji zamie 

   

    

rzeń, planów i konkretnych poczynań 

grupy. z drugiej strony — odpowied 

nikiem na potrzeby w formie druko 

wanego słowa tej części społeczeńst 

wa białoruskiego, która, nie będąc 

skłóconą i rozpolitykowaną, szuka re 

alnych zdobyczy i oczekuje konkret 

nej pracy nad podniesieniem kultury 

materjalnej i duchowej narodu biało 

ruskiego. 
Na zakończenie pragnę zaznaczyć 

że Grupa, będąc emanacją Bloku i 

wychodząc z jego metodycznych i ta 

ktycznych założeń, nie zamierza za 
dziwiać społeczeństwa rzucaniem re 
welacyjnych haseł i otwieraniem iluzo 
rycznych perspektyw, a tylko podej 

muje skromną a pozytywną pracę na 
tym bądź eo bądź ważnym odcinku. 

B. W. Ś. 
- 

Próby utworzenia 

TALLIN (Pat), W dniu dzisiej 
szym w parlamencie naczelnik państ 
wa Einbund wygłosił dłuższe przemó 
wienie poświęcone sytuacji gospodar 
czej kraju. Ku końcowi grzemowy na 
czelnik państwa złożył deklarację, iż 
wobee podania się trzech ministrów 
do dymisji cały gabinet również zgła 

sza dymisję. 

Wobec dymisji gabinetu marsza 
łek sejmu Tennysson zwołał niezwło 
cznie leaderów frakcyj na posiedzenie 
na którem omawiano wytworzoną Sy 

koalicji rządowej. 
tuację. W pierwszym rzędzie mają 
być poczynione próby utworzenia 
wielkiej koalieji, w skład której wesz 
łyby wszystkie największe stronietwa 
poczynając od prawego skrzydła, koń 
eząe na socjalistach. 

Soejališci zasadniczo wyrazili swą 
zgodę na współpracę z ugrupowania 
mi prawicowemi pod warunkiem, że 
wydatki a utrzymanie wojska zostaną 
zmniejszone © jedną trzecią i także 
wydatki na utrzymanie wojska będa 
niczne ulegną redukcji. 

Doniosłe momenty 
w życiu politycznem Francji. 

PARYŻ (Pat). W kołach parlamen 
tarnych przywiązują wielką wagę do 
wypadków wewnętrzno politycznych, 
jakie rozwiną się w najbliższych ty 
godniach we Francji. 

Dnia 16 paździęrnika odbędą się 
wybory do senatu,w dwa tygodnie pó 

r zostanie w Tuluzie kon 
gres partji radykalnej i radykalno— 
społecznej. Herriot wygłosi w Tulu 
zie wielką mowę polityczną, Wg. krą 
żących pogłosek zażąda on od człon 
ków partji jasnego i szczegółowego 
wypowiedzenia się na temat progra 
mu akcji rządowej, jaką zaproponuje. 
Dopiero po uzyskaniu aprobaty kon 

  

  

gresu stronnictwa Herriot ma nadzie 
ję doprowadzić w radykalno-—społecz 
nej grupie deputowanych do jednoli 
tości poglądów. co do głównych zaga 
dnień doby obecnej. Bez tej jednolito 
ści gabinet Herriota nie będzie w sta 
nie pokonać trudności, z jakierai spot 
ka się zaraz po otwarciu parlamentu. 

Z tych względów w kołach polity 

cznych daje się zauważyć tendencja 
do zwołania sesji parlamentarnej nie 
jak początkowo projektowano na 3, 
lecz na 15 listopada. Zwolennicy odro 
czenia Izby Deputowanych biorą rów 
nież pod uwagę fakt, że dzień 11 listo 
pada jest świętem rozejmu. 

  

Polska na forum międzynarodowem. 
Prasa francuska o reelekcji Polski. 

   

  

UEWIA. (Pat), Omawiając ponowny 
wybór Polski do Rady Ligi Narodów, „Jo- 
urnal de Nations* pisze: Reelekcja Polski 

    stała się manifestacją o wielkiej donio: 
politycznej. Wi roku 1926, kiedy prawo re- 
elekcji było przedmiotem gentleman agre- 
ment, 36 głosów było za reelekcją na ogól- 
ną iłość 44. Obecnie, kiedy wybór był wolny 
i w chwili, gdy — jak świadczy dyskusja w 
komitecie dla reformy Rady oraz deklaracje 
Portugalji na terenie Zgromadzenia — sama 
zasada reelekcji nie ma sympatji Zgroma- 

      

dzenia, przyznaje ono prawo reelekcji # 
głosami z dwoma z pośród głosujących prze 
ciwko oraz 4 wstrzymującymi się od głoso- 
wania. Prawie jednomyślnie — 48 głosami 
na 52 — Polska została wybrana następni? 
do Rady, w której minister Zaleski pozostaj: 
senjorem. Zgromadzenie uroczystości po- 
twierdziło w ten sposób, że. uważa Polskę 
za czynnik tak poważny dla stałości i równo 
wagi europejskiej, że jej obecność w Radzie 
jest niezbędna. Tą jednomyślnością Rada 
złożyła hołd decydujący pokojowej pracy 

  

  

„rali się 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Nie boi się Litwa kryzysu, bo ma „Mais- 
tes“, „Pienocentras* i „Lietukis*, 

Zanim wyjaśnimy znaczenie tych trzech 
h słów, musimy przedtem pomė- 
porcie lilewskim. 

W zaraniu państwowości litewskiej, eh- 
Szerne lasy były tą dojną krową, przynoszą- 
cą skarbowi » dochody. I byłoby wszyst 
ko w porządku, gdyby nie konkurencja drze- 
wa sowieckiego, sprzedawanego poniżej ko- 
szłó wwłasnych (t. zw. dumping) — prawie 
za bezcen. Oczy e zwyciężyło tanie drze 

wo sowieckie i trzeba było pomyśleć o no- 
wem źródle dochodów. Zwrócono wówczas 
uwagę na rynki angielskie, które pochłania 
ję olbrzymie ilości bekonów zagranicznych. 

— Gdyby tak nasycić rynki angielskie be 
kenami litewskiemi, pomyśleli Litwini i zab 

do roboty. Pobudowali nowoczesne 
„maistes*, czyli rzeźnie, zorganizowali „Pie- 
nGeentras*, czyli Związek Mleczarski i po- | 
zakładali „Łietukis* — rodzaj spółdzielni 
rolniczych. Relniey przyzwyczaili się do tych 
organizacyj, bo bez większej fatygi za dobre 
towary „gptrzy mują dobre ceny. Ta „Pieno- 
centras* ma obecnie okoła 300 filij, czyli t. 

nktów”, Do go „punktu“ rolni 
10544 mleko, atychmiast prze 

ię przez centryfu Odtłuszczoną 
4 zpowrotem i karmią nią byd 

ło, z kiórego robią się potem bekony. 

Picacctentras* ma monopol eksportu ma: 
sła i sera litewskiego. 

W| „Lietukis* roinicy mogą nabyć Wszy- 
stko co im potrzeba, a więc maszyny, nasio- 
na. bydło rozpłodówe i t. p. Tam też można 
sprzedać wszelkie produkty rolnicze, z wyjąt 
kiem mi i nabiału. 

   

   

   

     

              

   
   
   

    

  

Dla zobrazowania jakie postępy osiągnę- 
ła Litwa dzięki tym zabiegom to przyta- 
czyć takie cyferki: w róka 1926 — zaledwie 
4 proc, trzody przerabiano na bekony; dzić 
przerabia się 74 proc. Eksport bekonów do 
Anglji z ósmego miejsca, skoczył na trzecie. 
w roku 1827 wywieziono 1660 centnarów; w 
rcku 1930 eksport wzrósł do 8,054 centna- 
rów; w reku 1931 wywieziono już 382,000 
centnarów. W roku bieżącym eksport pod- 
woił się. 

    

Hasła, z któremi nasi rolnicy chcą zwy- 
ciężać — rozszerzają się. 

Najpierw żądano „podwyższenia cen pro 1 
duktów rolnych*, później domagano się: 

„obniżenia cen artykułów skartelizowanych 
i monopolowych*, obecnie Związek Organiza- 
cyj Rolniczych uw: że wałka z kryzysem 
rolnym poł winna na stosowaniu šrod- 
ków zmierzających do 1) podniesienia cemu | 
produktów rolnych, jak i 2) obniżenia kosz- 
tów produkcji i kosztów utrzymania rodzi 
ny rolnika. Związek zwraca uwagę władz 
państwowych na konieczność konsekwentnej 
i energicznej akcji w eelu obniżenia cen ar- 
tykułów monopolowych i skartelizowanych | 
celem dostosowania ich do pozicmu een pra 
duktów rotnych. 

Bojkot towarów wywołuje czasem @а- 
lekoidące konsekwencje. Właśnie, naskutek 

  

    

        

  bojkotu, eksport japoński do Chin spadł o 
połowę w porównaniu z r. ub. Mówiliśmy 
już, że Japonja nagwałt poszukuje sobie ryn 

ków zbytu, to też każde zmniejszenie eks- 
portu jest specjalnie dotkliwe. Dlatego pis- 
ma japońskie stanowczo domagają się od 
rządu energicznych wystąpień przeciwko ak- 
cji bojkotowej Chin i zdławienia bojkotu. 
chińskiego. 

* * * 

Dekola dalszeį obniżki cen toczą się dy- 
skusje i petraktacje. Tymezasem spożywcey, 
czekając na obniżkę, przestają kupować. w 
ten sposób, w gałęziach zagrożonych dałszą 
obni cen, panuje zastój. Niecierpliwi żą- 
dają stanowczej decyzji: albo obniżki, albo 
zapewnienża, że jej nie będzie, 

% * * 

O zniżkę cen zapałek zabiega w Mini- 
sterstwie Skarbu lzba Przemysłowo-Handjo- 
wa w Wilnie. Nasza Izba specjalnie jest tent 
zainteresowana jako przedstawicielka inte: 
resów 5Гег śołpodarczyih województw 
wschodnich. A przecież województwa te są 
ośrodikem produkcji drzewa osikowego, u- | 
żywanego do wyrobu zapałek. 

Jak wiemy — ostatnia zwyżka cen zapa- 
łek z 7 gr. do 10 gr. za pudełko, wprowa- 
dzona została w związku z pożyczką zapał- 
czaną w roku 1931. Wówczas to sprzedaż za- 
pałek; która: przedtem nieprzerwanie wera. 
stała, — załamała się i spadła o około 29 pra 
cent.. 4 

  

   

  

  

   

    

W, połowie października r. b. zostanie 
6twarta w Wiilnie giełda zbożowo-towarowa | 
i Iniarska. Tranzakcje kupna — sprzedaży 
wszelkiego rodzaju zbóż i ziemiopłodów, 
dekonywane na giełdzie, a poparte prawi- 
dlowemi księgami handłowemi i kartami | 
umów giekdo h, spisanemi przez przysięg> | 
łych maklerów giełdowych — są zwi 
od podatku przemysłowego od obrotu. War- 
ło o tem pamiętać i zapisać się na człon- 
ków Giełdy w lokalu Izby Przemysłowo- 
Handłowej w Wilnie (Trocka 3). 

Czang. 

  

    
   

  

     

    
   

    

   

   

rządu polskiego. Wfreszcie przez tę reelekcji 
Rada udzieliła pośrednio, ale dość jasno 
odpowiedzi na militarystyczną i odwetową 
politykę obecnych władców Niemiec. ‚ 

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska obszernie 
rozpisuje się o wy, h w Genewie. Nale. 
ży podkreślić rzucające się w oczy u wszy- 
stkich delegatów intencje polityczne w obli 
czu prowokacyj niemieckich. Zgromadzen 
chciało z jednej strony utrzymać dla Polski, 
której przyznaje charakter wielkiego mocar 
stwa, możliwość odpowiadania swemu sa 
siadowi na stopie zupełnej równości, z dru 
giej zaś strony udzielić przedstawieiełowi 
Rzeszy poważnego ostrzeżenia. Prasa doda 
je, że wiełu delegatów widziało w tem 3 
kazję wyrażenia osobiście ministrowi Za- 
leskiemu uznania za sumienność i za ducha 
pojednawczego, z jakiemi w okolicznościach) 
szczególnie trudnych prowadził politykę L/ a 
Narodów, jako przewodniczący Rady. 
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Polityka sprzedaży polskiego 
monopolu tytoniowego. 

(Wywiad z Dyrektorem Pnlskiego Monopolu Tytoniearego p. £epuszańskim.. 

  

WARSZAWA. (PAT). — W; związku ze 
skargami kupców tytoniowych na temat re- 
organizacji sieci sprzedaży oraz polityki 
sprzedaży P. M. T. przedstawiciel PAT-a -- 

ócił się do dyrektora P, M. T., p. Łopu- 
ego z prośbą o wyjaśnienie tych 

  

  

       
spraw: 

— Czy istotnie etatyzacja handlu tytonio 
ityki Polskiego Mono- 

wego? — brzmiało pierwsze py- 
     

— Pojęcie etatyzacji jest obecnie tak roz 
iągłe, że wolę odpowiadać na konkretne py 

tania. 

— A więc konkretnie: czy Polski Mono- 
poł Tytenicwy, recrganiz: 
wyrobów tytoniewych zamier: przekazać 
likwidowane prywatne hurtownie tytoniowe 
skarbowi? 

  

        

  

Panu cytr 
sieci sprze 

oncesjonowa 
       z pozostających 

h prywatnych hurtow- 

ni tytoniowych tylko w 28 wypadkach dela 
liści zaopatrywać się będą bezpośrednio w 

  

8: 
432 

  

  

    у РОМ Т. М tak zas 
miejscow ach, gdzie istnieją dobrze pro- 
operujące hurtownie prywatne, — skarbowe 
hurtownie będą likwidowane. Już dziś siw.er 

dbić mogę, że w Warszawie Lwowie, Krako- 
wie, Łodzi, Poznaniu, Wilnie i Gdyni hurto- 
wnie skarbowe ulegną w bliskim czasie likwi 
dacji. 

— Jeżeli tak, to czem powodowała sie 
Dyrekcja, likwidując około 380 hurtowni 
prywatnych? 

— Podyktłowane to 

eda      zakładach 

   

  

      

  

       

      
    

    

hurtowni. Powszechną tajem. 
wniej koncesje nie b. > 
tem widzenia interes . Stąd też ab 
serwujemy takie zjawiska jak: 19 hurtowni 
w stol 27 hu ki w Poznaniu i t. 
Taki konce był przyc. 
ną istnienia szeregu karłowatych hurtowni 
przy równolegiem istnieniu hurtowni, kto 

iesięczny dochodził do 10,000 
nie tego stanu rzeczy pod- 

rażadoby w dalszym ciągu koszta wyrobów 
tytoniowych (w formie wysokich rabatów:. 
które muszą być brane pod uwagę przy kal 
kulacji ceny sprzedażnej towarów. 

— Jeśli mówa o nadmiernych rabatach 
to, czy ieh zniżka nie posunięta zosłała do 
granie nieopłacalności przedsiębiorstwa? 

+— Już wymieniłem Panu wysokość zy- 
sku hurtowników, którzy do niedawna zr 

sztą wkładali w przedsiębiorstwa niewiele, 
przy systemie przymusowego rejonow ego 

przydziału detalistów do danej hurtowni. 
Obecnie w okresie daleko idących oszczędno 
ści, redukcy konieczności intensywnogo 
zasilania Skarbu Państwa byłoby dziwolą 
giem utrzymywanie podobnego stanu rzeczy. 
Znamiennem jest, że po wprowadzeniu zniż 
ki rabatów dla hurtowni tytoniowych, docho 
dzącej nieraz do 50 proc. nikt mie zrzekł 

się koncesji, owszem, ci hurtownicy, którym 
koncesje ze względów rzeczowych, cofnięto, 
nietylko reklamują o przywrócenie koncesji 
na warunkach obniżonych rabatów, lecz po- 

nadto w wielu wypadkach proponują dałszą 
zniżkę rabatu, dochodzącą do wysokości 
proc. już obniżonej normy. Skargi, o któ. 
rych Pan wspomniał, pochodzą przypusz: 
czam stąd, że huriown którzy wkładali 
do przedsiębiorstwa kap: wynoszący kitka 
lub kilkanaście tysięcy złotych i niewielką 

    ane r 

  

     
       

   

        

   
  

  

   

    

  

  

   

  

abiali po kilka tysięcy zło 
rają się przenieść w opiu- 
eczność reorganizacji sieci 

na karb modnego dziś pojęcia eta 

    

  

  

  

ы 
— Zdaniem więe Pana Dyrektora pozo- 

stałe hurtownie, nawet przy zmniejszonych 
rabatach, będą nadal paleówkami zarobko- 
wemi, a głównie, czy nie zmniejszy się przez 
to sprzedaż? 

— Rzecz prosta, że dzięki mniejszej ilo- 
ści hurtowni w danym 
musi obró 

właściciel konc 
a Skarb nie / dalszym ciągi 

admiernych rabatach, nieznanych 
żadnym państwi gdzie istnieje 

iowy. Rozumie się, że kor 
Monopołu Tytoniowegu. 

1 podporą-dla budżetu Państ- 

        

     
    
    

    

   
    

    ach dla pewnych kategoryj 
obywateli. 

Przyznam się, że csobiście nie widzę p2- 
dla którego handel tytoniowy mi ' 

eszcze bardziej uprzywiłejowany, ni 
z powyższego wyn 
branż. Fa 
tytoniowe 
niewielkiej ich 
o ile zdążyłem zazn 
w tym wzglę 
samych hurtow 

    

        

      

   

    

      

  

    
nie 

    

    

   

— Pozwoli Pan Dyrektor, że niejako w 
imieniu palaczów zapytam, czy zniżka cen 
wyrobów tytonicwych, tak dz iaj popular- 
na nie byłaby sprawiedliwością w stosunku 
do zniżenych zarobków, a co głównie praw- 
dopodebnie interesowałoby Pana Dyrektora. 
czy nie wpłynęłaby na zwiększenie popytu? 

— Zmi cen artykułów monopolow 
jest rzeczą rządu, względnie  Mimisterstw 
Skarbu, gdyż wiąże się to z ogólną polit 
gospodarczą rządu. Mojem osobistem zda. 
niem, obów Monopolu Ty niowego nie 
można porównywać do wyrobów monopolów 
czy przemysłów, bowiem tutaj rozpiętość cen 
i gatunków jest tak wielka, że każdy palacz 
może dostosować wybór do swoich osobis- 
tych możliwości finansowych. 

Żegnając się, p. dyr. Łopuszański, już w 
formie raczej towarzyskiej dodał: 

— Muszę panu redaktorowi o: adczyć, 
że zwracając się do mnie w powyżej роги- 
szonych sprawach, oddaje Pan, mojem zda- 
niem, przysługę zarówno Skarbowi, jak spo- 
łeczeństwu, rozumie Pan bowiem, że trudno 
jest mi reagować na każdą nieścisłą, lub*co 
gorzej wręcz złośliwą notatkę. Z doświadcze 
nia zaś wiem, że szukający współczucia nie 
orjentujących się w tych sprawach szerszycii 
sfer społeczeństwa malkontenci, pozbawieni 
z tych czy innych względów koncesyj, wpro 
wadzają w opinji publicznej niemałe zame 
szanie. 

Jeśli nie wyczepałem ws 
dość skomplikowanych sprav 
sowały rzesze pańskich c 
dej chwili służę, zarówno ja 
współpracownicy, rzeczowemi wyj 
przedstawicielom pra 

   

  

     
  

  

    

        

     

      

    

stkich, zresztą      

  

    
  

aśnieniami 

Ofenzywa na kartele. 
AWARSZAWA (Pat), Wp wtorek w lokalu 

klubu BBWIR. odbyła się pod przewodniot- 
wem prezesa Sławka całodzienna konferencja 

w sprawie zbyt wysokich cen produktów 
przemysłu skartelizowanego. Wzięli w niej 

udział przedstawiciele rządu, prezydjum klu 
bu BBWR. oraz kilkunastu posłów i senato 
rów, reprezentujących rolnictwo, przemysł, 
handel i rzemiosło. 

   

Na wstępie przedstawiciele drobnego rol- 

mictwa, popierani przez delegatów większego 
rolnietwa, poddali krytyce dotychczasową po 

litykę cen kartelowych, wysuwając szereg 
postulatów. Zkolei rozwinęła się dłuższa dy- 

skusja, w której ze strony sfer przemysło- 
wych starano się usprawiedliwić do pewnego 

stopnia dotychczasową politykę cen karte- 

li przedewszystkiem wieględami  gospodar- 

czemi, jak również koniecznością utrzymania 

dochodowości przedsiębiorstw i ich zdoł- 

ności konkurencyjnej Wi dyskusji zabierali 

również głos przedstawiciele rządu podsckre 

tarze stanu Lechnicki, Doleżal i Jastrzębski. 

Ten ostatni scharakteryzował wysiłki rządu 

  

w kierunku reorganizacji monopoli. — Wy- 
sunięte podczas dyskusji postulaty przekaza- 
ne będą rządowi za pośrednictwem prezyd- 
jum BB. 

EREOEE ERAT ZTOWNCZE RCR) 

Tilden-Tłoczyński. 
WARSZAWA, (Pat). Jak się dowiadujemy. 

Polski Związek Tenisowy na wniosek Legji 
udzielił wyjątku zezwolenia na odbycie po- 
kazowego meczu tenisowego Tilden-Tłoczyń 
ski. Mecz ten odbędzie się w ramach wielkie 
go międzynarodowego turnieju tenisisistów 
zawodowych, jaki ma mieć miejsce w najbliż 
szą sobotę i niedzielę 8 i 9 bm. na kortach 
Legji. 

Pożar w zamku biskupów 
warmińskich, 

KRÓLEWIEC. (Pat), Wi Licbarku (Heils- 
herg) wybuchł pożar w-historycznym zamku, 
który przez szereg wieków był rezydencją 
biskupów warmińskich, m. in. biskupa Kra: 

   
siekiego. Kufasidki napisał w tym zamku 

więks śwych utworów. Ogień nie wyrzą- 
ych szkód. 

Na ławce i gdzieindziej. 
„To jest pieśń tych których domem ulica, 

Czarna, rozpaczna, jak dola zła... 

Był taki kiedyś walc, na długo jesz 
cze przed wojną, na wzór piosenek pa 
ryskich apaszów i mętów ulicznych. 

_ Ulica domem... Czyż może być coś bar 
dziej tragicznego jak taka dola czło 
wieka pozbawionego domu i stałego 
dachu nad głową. Ludzie nawet bar 
dzo biedni, stojący matefjalnie na ni 
skim poziomie są Krezusami w po 
równaniu z tymi ludźmi będącymi 
niemal na samem dnie nędzy, nad któ 

rymi życie przeszło jak druzgocąca 
lawina, wyrzucając ich z rozpędem 

poza nawias. Dlatego chciałem ten re 
portaż zatytułować „Wśród byłych 
ludzi”, To co się mówi i pisze o nędzy 

| jest w porówaniu z rzeczywistością 
angielskim plasterkiem przylepionym 
na ropiejący wrzód, filantropijnem po 
klepywaniem, lub wreszcie oblewa 
niem łezką sentymentu. 

Odrzućmy precz okulary. 

Spójrzmy na te zjawiska bez oku 
larów, twarzą w twarz. Przed kilku 
dniami zrobiłem taki mały wypad w 

ten dziwny świat nędzy, Nie tak po 
dziennikarsku, jak zwykle z wywia 

dzikiem u tego czy innego pana, któ 
ry z urzędu boryka się z górą nędzy, 
ujętej w pewne formy opieki praw 
nej. Nie, ale tak poprostu. Jest to mo 
ja pasja badać wszystkie przejawy od 
podstaw, więc poprostu jako jeden z 
tych bezdomnych, jako jeden z tych 
niezliczonych, odartych ze wszystkie 
go. 

Nietylko zobaczyć — ale odczuć 
na własnej skórze — oto moja dewi 
za w tym cyklu reportaży, które się 
na łamach „Kurjera* ukażą, Są to 
chwytane na gorąco obrazki nie na 
strojowe. impresje, ale fakty, nagie 
zdarzenia, odarte ze wszystkich barw 
nych frazesów. Bo z chwilą gdy się 
wchodzi w ten dziwny świat dna nę 
dzy wileńskiej zamierają frazesy, bo 
ma się wrażenie jakby się wchodziło 
do podziemi, a nad bramą winien wi 
sieć na dantejską modłę szyld: „Las 
ciała ogni speranza”, Naturalnie nie 
wisi, boby się o tem zaraz dowiedział 
Magistrat i obłożył projektodawcę po 
datkiem od szyldów, 

Oirzymawszy więc polecenie od 
Redaktora począłem się przygotowy 
wać, Po kilku dniach zarost bujny a 
pełen dziwnej powagi pokrył me obli 
cze. Z kilku starych i odpowiednio 
zniszczonych ubrań (których nie zdą 
żyłem sprzedać, bo każdy nawet naj 
mniej wybredny handlarz starzyzną 
kiwał się nad niemi z politowaniem) 
wybrałem odpowiedni i tak ucharak 
teryzowany poszedłem na dworzec. 

Zaczynam od dworca, 

Punktem wyjścia tej straszliwej 
eskapady, którą mi gorąco odradzali 
ze względu na bezpieczeństwo (osobi 
ste nie publiczne) był dworzec kole 
jowy. Godzina pierwsza. Policjanci 
opróżniają halę i poczekalnię trzeciej 
klasy z ostatnich pasażerów, którzy 
pasażerami właściwie nie są, nigdzie 
nie odjeżdżają, a przyszli tutaj by ja 
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Polskim samolotem do Azji. 

  

Dnia 38 bm. o godz. 5 rano wystartował 
z portu lotniczego na Okręciu pod Whrszawą 
Kpł. pił. Stanisław Karpiński wraz z mecha- 
ikiem Wiktorem Rogalskim do wiełkiego 

raidu lotniczego 7 projektowanemi punkta- 
mi lądowania w Konstantynopolu, Aleppo, 
Bagdadzie, Heradzie, Kabulu, Kairze i Jero 
zolimie. 

    

     
   

ALEPPO. (Pat). Przybył tu o 16.45 lot- 
nik polski kpt. Karpiński, który rano wy- 
startował ze Stambułu. Trasa jego iotu wy 

  

Na ilustracji naszej widzimy apart kp! 
Karpińskiego: Lublin RXA konstrukcji inż. 

8      o, zbudowany w fabryce „Place i 
a z* w Lublinie i opatrzony w sil- 

nik WirighniSkoda o mocy 220 koni, kon- 
strukcji Polskich Zakładów Skody na Okę- 
ciu. 

    
  

nosiła 1200 km. Wlskutek niepogody lot od- 
bywał się w bardzo ciężkich warunkach. 

  

(A NIN ZOE VKT 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Jeszcze o studentach ze wsi i medycy 

nie. 
„Słowo Polskie* nawiązuje swój 

artykuł do podawanej swego czasu 
wiadomości, że na wydział lekarski 
Uniw. Jagiellońskiego nie wstąpił ani 
jeden student pochodzenia włościań 
skiego. Odrazu stwierdźmy zgodność 
stanowisk, 

„Że przy naszem ubóstwie, podwyżka op- 
łat zamyka uniwersytety przedewszystkiem 
przed dziećmi wsi i inteligencji pracującej. 

Że niejeden maturzysta a nawet 
student będzie musiał wrócić na wieś 
Tu jednak „Słowo P.“ próbuje „odwa 
żnie spojrzeć prawdzie w oczy* i wy 
kazać, że i na wsi znajdzie się dla ta 
kiego robota, że nie będzie on wyko 
lejony. 

„Rzecz jasna, że z kwestją „powrotu 
synów chłopskich po sludjach czy wśrod 
studjów na wieś łączy się nierozerwalnie ZA- 
gadnienie ustroju gospodarczego i kultu 
nego tej wsi. Zapewne, jeśli „syn chłop: 
wracać ma z miasta na wieś po to, by w 
niej nie znaleźć zajęcia, to to jest tragedjo. 
Ale zamiast płaczliwie rozdzierać nad nią 
szaty, tr a po męsku zdać sobie sprawę, 
że ten „powrót* coraz bardziej będzie nie- 
uchronną życiową koniecznością, że zatem 
tu nic nie pomoże bezradne rozłożenie rąk a 
natomiast trzeba, musi się p tąpić do ra- 
dykalnej. przebudowy ustroju dotychc 
wego naszej wsi, takiej 
powrót „synów ‹ 

gedją ale zjawiskiem jak | 
danem i zbawiennem dla tej wsi i 
wej kultury”, 

Tu obraz zaległości kulturalnych 
wsi polskiej i odwołanie się do przyk 
ładu innych społeczeństw gdzie dypło 
mowany syn wsi wraca praktykować 
do siebie. 

Ale podkreślmy — dyplomowany. 
Nie 18—toletni pomaturalny roman 
tyk z głową pełną bezużytecznego kon 
fetti „pożytecznych wiadomości* u 
człowiek przygotowany do realnej 
pracy zawodowej na swym terenie. 
Zresztą dzisiejsze czasy każdą pracę 
społeczną jednostki sprowadzą do po 
bożnych poczynań. „Odrabiać zaległo 
Ści naprawdę można będzie dopiero 
po zmianie ustroju. 
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Kłopoty prasy ukraińskiej, 
„Gazeta Poranna* donosi że odby 

ła się niedawno konferencja prasy u 
kraińskiej o nastawieniu narodowem 
(co należy podkreślić), na której 

„Postanowiono uczynić październik „mie- 
siącem ukr. prasy narodowej“. W tym 
ma zostać rozwinęta a propaganda wo 
Lwowie i na prowincji z udziałem specjal- 
nych prelegentów, a hasła tej akcji przed- 
stawiają się następująco: „zlik owan: 

) niema ani 

   
   

  

              

koś spędzić czas do północy. Jakiś ra 
sowy wagabunda przystawia się do 
mnie i po chwili zaczyna wchodzić w 
komitywę. 

— Daj papierosa! 

  

Wyciagnątem „Wandę“ i poczęsto 
wałem. Znajomość została zawarta. 
Powiedziałem mu, że jestem bezrobot 
nym murarzem i wpadłem. Stanow 
czo debiut się nie udał, gdyż mój to 
warzysz był akurat murarzem. Opo 
wiedziałem barwnie całą 
odyseję, że przyjechałem z Grodna w 
poszukiwaniu jakiejś pracy. Z forsą 
krucho, zaledwie na kilka „Wand 
wystarczyło. Roboty żadnej nigdzie, 
bo już prawie po sezonie. Na moją nie 
winną wzmiankę o pracy zaśmiał się 
i rzecze! 

— Со, ргасу szukasz? Prędzej na 
Rosie się znajdziesz niż przy pracy. 

Zaczęliśmy wyrzekać na ciężkie 
czasy. Chciałem go wybadać odnoś 
nie do przekonań politycznych. Chłop 
był widać w myśleniu lotny, bo wnet 
macha ręką z rezygnacją. 

— Et, co tam gadają o Bolszewji, 
to czysta bujda. Tam dopiero bała 

  

"Ban, namawiał mnie jakiś agitator, 
bym wstąpił komunistą do ichniego 
związku znaczy się jaczejki, A mnie 
co łam za interes? Ja pracy szukam a 
nie związku. A tu nic i nie... At, psie 
życie!... 

I strzyknął śliną przed siebie. Po 
szliśmy z dworca powolutku, noga za 
nogą na Kolejową a potem Zawalną. 

— Gdzie mieszkasz? — zapytałem 
po chwili. 

— Trzecia ławka od wejścia z 
Cielętnika, lub druga na Placu Orzesz 
wej — zaśmiał się. A ty także szu 
kasz jakiegoś stałego miejsca zamiesz 

zmyśloną - 

jednego czasopisma ukarińskiego; nacisk na 
kawiarnie i restauracje, by abonowały cza- 
sopisma ukraińskie; nacisk na właścicieli 
sklepów, by dawali ogłoszenia do pra 
kraińskiej kwidowanie takich skan: Ž 
nyc EAN kupowanie w kioskach 
obcych gazet i czyłanie tam bezpłatnie włas 
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Łatwo domyśleć się, że źródłem całej 
akcji jest krytyczny stan wydawnictw ukr 
ińskich*. 

— dodaje od siebie „Gazeta Poran 
na*, Fakt, że prasa nacjonalistyczna 
najbardziej odczuwa brak nabywców 
świadczyłby korzystnie o uspokojen:u 
opinji ukraińskiej. 

Dokoła 

Fakt odmowy startowania Kuso 
cińskiego na zawodach w Pradze wy 
wołał burzę w... szklaneczkach spor 
towych wiadomości wielu pism. — 
Jak śmiał, czemu nie był ofiarny... — 
najdziksze frazesy wypisywali mło 
dzi i przeważnie płomienni sprawo 
zdawcy sportowi. Słusznie odpowiada 
im „Słowo Pomorskie*: 

„Nowobogackimi“ Polski są polscy spor 
łowcy. Dziś patrzymy na sport przedewszy- 
stkiem z punktu widzenia propagandy p>l- 
Skości zagranicą. Upaja nas, jak has7 wi- 
dok biało-czerwonego sztandaru w Los An- 
geles — przytomność nam odbiera, radość 
usłysze. hymnu państwowego polskiego 
na stadjonach czy lotniskach obcych... To, 
co zwyczajnem i codziennem jest dla innych 
narodów — to dla nas jest dopiero cudowną 
nowością, z której nie możemy się dość na. 
cieszy 

     

„Kusego*. 

    

    

  

    

Stąd ta niesłychana impreza: 3 
mecze międzynarodowe o pełnym pro 
gramie w ciągu tygodnia! I stąd sku 
tek: — Nowak zwichnął nogę, Tur 
czyk łokieć, Nowosielskiemu to, Bi 
niakowskiemu tamto. — „Pech“... 

„Czemuż to przypisać ten ulewny deszcz 
„pechóy — zapytujemy. 

Czy nie upicie się „nowobogackiem* po- 
wodzeniem, wodle którego bez opamiętan.a 
gnano polskich sportowców na oślep po no- 
we laury 

Jakże 

  

   sportowcy, mimo umęczeni 
li odmówić udziału w zawodach, 
Ojczyźnie własnej zaczęto już rzucać na 
nich kamieniami? Czy nie napisał „Express 
Poranny" o Kusocińskim po jego odmowie 
biegania w Pradze: 

„Nie mamy miejsca w szeregach spor- 
tu!“ — ostre słowa! Nad Polską 
unosi się wszakże ponury cień strzaskanego 
„RWID. 6% i groźnem memento ostrzega ją 
nas ścięte 6osny pod Cierlickiem: Nie sza 
fować bezrozumnie skarbami słonecznej Poł 
ski! Szanować sze si naszych przedsta - 
wicieli tęż: ‚ nasze zwycięstwa! 

Trzeba skończyć z tem naszem wy 
łowywaniem wybitniejszych, z „go 

spodarką rabunkową*, Wolnf i am 
bitny naród powinno stać na racjonal 
ną gospodarkę swemi dobrami. jim. 

  

  

   

    

    

    

        

   

kania? Możesz u mnie, bo mój współ 
lokator wyprowadził się wczoraj, Do 
stał zajęcie pierwsza klasa. 

Koty i nocleg. 

— Jakież to zajęcie? 
- Śmiech powiedzieć! Sprzedaje 

„ Szczęściarz... W czepku się uro 

  

— Skąd bierze te koty? 
— Jest taki Żyd handlarz co kupu 

je króliki, a potem skórę sprzedaje ku 
śnierzom, którzy z tego potem robią 
skunsy, kociki i inne futra. Kupuje 
i koty. Tak Franuk dostał zajęcie u te 
8o' handlarza. Łapie koty i sprzedaje 
mu. 

— Po ile? 
— Różna jest taksa. Najtańszy 

jest bury, w paski, bo to tylko przy 
długim włosie i gładkiej sierści może 
udawać tygrysa, czy jakąś inną dziką 
żywiołę. Najdroższy jest rudzielec, ho 
za lisa idzie. 

— Złapać kota — to nie tak łatwo, 
bo to i sprytne i bojące. 

Ale Franuk tak się do tego za 
brał, że patrz się tylko i śmiej! Wie 
on o tem, że koty strasznie lubią wa 
lerjanowe krople, więc jak idzie w 
nocy na polowanie, to pod parkanem 
upuści kiika kropel. Koty przychodzą 
i prosto warjują. Tak Franuk żywioł 
kę do worka i ucieka Wczoraj zaraz w 
pierwszym dniu dostał od swego han 
dlarza za kotkę angorską aż trzy zło 
te, więc pewno poszedł spać do domu 
noclegowego. 

— Przecież koty teraz łapie w no 

  

cy. 
, — O, on nie taki głupi! Zawsze w 

dzień się rozpatrzy, gdzie jest dużo 

- chorych. 

  

Doniosłe obrady grap komisyj- 
nych klabu B B. W. R. 
W dniu 1 b. m. obradował w loka 

lu klubu sejmikowego BBWR. szereg 
grup komisyjnych i regjonalnych, a 
mianowicie grupy: samorządowa, 
ochrony pracy, oświaty. regjonalna 
wołyń lwowska oraz zarząd gru 
py ludowej. 

Na posiedzeniu grupy samorządo 
wej pod przewodnictwem senatora 
Dąbskiego a z udziałem wiceministra 
Korsaka dyskutowano w dalszym cią 
gu rządowy projekt ustawy o częścio 
wej zmianie ustroju samorządu tery 
torjalnego. Po referacie posła Bzóski 
o nadzorze nad samorządem regjona! 
nym wywiązała się dyskusja, która 
wykazała całkowitą zgodność poglą 
dów grupy. Następnie wicemarszałek 
dr. Polakiewicz — w wyniku szeregu 
konferencyj — wysunął projekt no 
welizacji przepisów ustawy o kasach 

Projekt ten zmierza w 
dwuch kierunkach: 1) wyłączenia pra 
cowników komunalnych z pod przy 
musu ubezpieczenia w kasach cho 
rych i zapewnienia im leczenia przez 
związki komunalne we własnym za 
kresie, oraz 2) cofnięcia kasom cho 
rych przywilejów opłacania w szpita 
lach samorządowych tylko połowy ko 
sztów leczenia chorych ubezpieczo 
nych. 

Projekt noweli do ustawy o ka 
sach chorych zostanie zgłoszony do 
laski marszałkowskiej w drodze wnio 
sku poselskiego klubu BBWR. Wice 
minister Korsak zwrócił uwagę na du 
że zaległości, należące się szpitalom 
samorządowym, a dochodzące na tere 
nie całego państwa do 60 miljn. zło 
tych. P. wiceminister oświadczył, iż 
wobec takiego stanu rzeczy w opraco 
waniu znajduje się projekt ustawy, 
który ma na celu zlikwidowanie tych 
zaległości. W związku z tem pos. dr. 
Polakiewicz przedstawił konieczność 
obniżenia taks w szpitalach publicz 
nych. 

Grupa oświatowa obradowała pod 
przewodnictwem posła Smulikowskie 
go z udziałem ministra Jędrzejewicza, 
który poinformował posłów i senato 
rów o zasadach rządowego projektu 
ustawy o szkolnictwie wyższem. 

Nad zasadami projektu rozwinęła 
się obszerna dyskusja, w której zabie 
rali głos posłowie: M. Rakowski, wice 
marszałek prof. Makowski, Czuma, Ja 
worski, dr. Szyszko oraz senatorowie: 
prof. Rydzewski, prof, Ehrenkreutz i 
prof. Zakrzewski. Dyskusja doprowa 
dziła do uzgodnienia zasad przyszłego 
projektu ustawy o szkolnietwie wyż 
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Z Berlina do Wiednia. 

WIIEDEŃ. (Pat). Prasa donosi, że z po- 
wodu kursu prawicowego, panującego w 
Niemczech, centrala propagandy komunistycz 
nej, znajdująca się obecnie w Berlinie, ma 

Dziennki przy 
pominają że dwukrotnie już, mianowicie w 
roku 1919 i w roku 1928 usiłowano centrałę 
tę przenieść do Wiednia, jednak dzięki czuj 
ności policji bez rezultatu. 

Powódź w Petersburgu. 

LENIGRAD. (Pat). Z powod 
Bałtyku Newa zalała przedmieścia Leningra- 
du. Poziom wody wynosi 137 em. ponad nor 
mę. Przybór wody trwa w dalszym ciągu. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Wieś sowiecka w płomieniach. 

Gnegdajszej nocy spaliła się wieś sowiec 
Ка & nowo potožoaa w rejonie odcinka 
granicznego Olkowieze. Pastwą płomieni pad- 
ło 76 domów mieszkalnych, mnóstwo żywe- 
go inwentarza i mienia. W ogniu zginęło 6 
osób w tej liczbie troje dzieci i 95-letni 
starzec. 

    

    

    

   

    

Kto wygrał? 
WARSZAWA. (Pat). Wi 22-m dniu ciąg- 

nienia 5 lasy 25 Polskiej Państwowej Lo- 
terji Kłasowej główniejsze wygrane padły 
na następujące numery: 

20 tysięcy zł. — 158.538, 10 tysięcy 
109.044, 5 t ; — 38.246, 61.788 i 128.312, 
3 tysiące — 92.179, 102.064, 115.052 i 110.105. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 
Nowy York 8,918 — 8,898; Par 34.94 i pół: 
— 34,86; Szwajcarja 172 — 171,56; Włochy 
4076 — 45,54; Berlin 212 Tendencja niejed- 
nolita 

AKCEJE Bank Polski 88 i pół; Wysoka 
47; Liłpop 13,75; Ostrowiec 33; Strachowi- 
ce 9,40 

  

    
    

    

  

30,80 50,64; 
    

  

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA. 4. X. № 
niu giełdy zbożowo-towarowej w Włarszawie 
notowano: żyto 15 i pół 16, pszenica jed- 
nolita 25 i pół — 26, pszenica zbierana 24 
i pół — 25, owies jednolity 17—17 i pół, 
zbierany 16 i pół — 17, jęczmień na k; 
16 16 i pół, browarny 18 i pół — 19 i pół, 
gryka 17—19, proso 18—20, groch polny 
jad: 24—27, groch Victoria 26—30, peluszka 
18 1 pół—20, siemie Iniane 33—35, koniczyna 
biała surowa 120—160, konicz biała be 
kanianki o czyst. 90 proc. 160—210, koniczy- 
na czerwona surowa 110—130, czerwona bez 
kanianki 130—145 

CZŁOWIEK — 
MAŁPA? 

STAR MITA TTUASKNIIBATENSS 

szem między poglądami ministra 
oświaty a stanowiskiem grupy oświa 
towej posłów i senatorów grupy 
BBWA. (Iskra). 

      

  

jszem zebra- 
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Uwadze P. T. Publiczności! 
  

Ceny umiarkowane. 

S
G
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
V
Y
V
Y
V
Y
Y
 

Z dn. |-go października b.r. objął dzierżawę BUFETU kiubu „Ognisko” 
w Nowogródku, znany fachowiec-restaurator Bronisław BOROWSKI, zaopa- 
trując piwnicę i bufet w różne wina, wódki, likiery i zakąski. 

Codziennie wydaje śniadania, obiady i kolacje. 
Podczas obiadów i kolacyj przygrywa orkiestra salonowa. 
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Ceny umierkowane. 
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W IMIĘ PRAWDY. 
Ja niżej podpisany Eugenjusz Łowicz—Barański oświadczam: 
1) Że przyczyniłem się do umieszczenia w Nr. 261—975 dziennika 

„Życie Nowogródzkie* z dnia 5 listopada 1930 roku artykułu zatytułowa 
nego przez redakcję „Skandaliczne dzieje pewnego domu w Lidzie. Lidzki 
kombinator“ į podpisanego pseudonimem „Rybka“, a dotyczącego tranza 
kcji zawartej między adwokatem Wacławem Siawciłłą i pełnomocnikiem 
Teodora Nowickiego, Eugenjuszem Grote—de—Buko, odnośnie nabycia 
nieruchomości przy ul. 3 maja nr. 14 w Lidzie; 

2) że, jak się później okazało, 
wokatowi Wacławowi Siawcille nie 

zarzuty, stawiane w tym artykule ad 
odpowiadają istotnemu stanowi rze 

czy, wobee czego uważam za swój obowiązek zarzuty te odwołać. 
Z powodu umieszczenia w tym artykule obraźliwych dla adwokata 

Siawciłły zwrotów i wyrazów, oraz z powodu wyrządzenia mu treścią te 
go artykułu krzywdy moralnej — bardzo przepraszam. 

4 października 1932 roku. 

kotów i przed północą koty są w wor 
ku. 

W nowem mieszkaniu. 
Szliśmy Zawalną a potem Jagiel 

lońską, Cisza ciepłej nocy jesiennej 
leżała nad miastem, układającem się 
do snu. 

— Dobrze, że tak ciepło, oj jak do 
brze! — szeptał mój towarzysz. Prze 
spać się możesz i nie zmarzniesz ani 
zmokniesz, a w dzień możesz się prze 
spać na słoneczku złotem. 

— Ale nie na ławce chyba? 
— Pewno! Idzie się na Karolinki, 

albo Zakręt. 
Doszliśmy do Placu Orzeszkowej. 

W drgającem świetle latarni na Wi 
leńskiej i Mickiewicza zobaczyłem na 
ławkach kilka niewyraźnych sylwe 
tek. 

— Jeszcze nie wszyscy w domu-— 
szepnął mój Cicerone. 

Przyjrzałem się bliżej. Skulone po 
stacie w najrozmaitszych pozach. Gło 
wy” albo na piersiach, albo w tył od 
rzucone — ręce w kieszeniach, albo 
w rękawach. Czasem rzadko papieros 
żarzy się w ustach. Usiedliśmy. Pusty 
tunel Mickiewicza w chybotliwym cie 
niu drzew i wyraźnie, jakże wyraźnie 
rozkoszne tony upajającego tanga z 
„Polonj Zapaliliśmy znów „Wan 
dę*. Może pod wpływem tanga, może 
dymu tytoniowego i nocy pogodnej, 
jak rzadko w jesieni, a może pod 
wpływem tych wszystkich czynników 
mój Cicerone rozmarzył się i zaczął 
mówić trachę do mnie, trochę w prze 
strzeń, podbitą tonami melodji. 

— Miałem pracę, a jakże. Na Li 
pówce się mieszkało. Łóżko jak cho 
lera, z prześcieradłami. Kątem, bo 

  

   

(—) Eugenjusz Łowicz Barański 
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kątem u tego starego szewca. co to 
na harmonji grał. Człowiek sarkał 
czasem, a to dopiero było życie. Dziew 
czynę miałem — złoto nie dziewczy 
nę. Żenić się chciałem, na zapowie 
dzi dać — a tu pracy brak. Choć ty 
rób co chcesz, kamienia nie ugrv 
ziesz... Z mieszkania won... dziewczy 
na i patrzeć nie chce ma już innego 
tego szewczuka z przeciwka. At psie 
życie! Tyle co tych rybek nałapiesz 
przez dzień i handlarzowi na Rybny 
rynek zaniesiesz za parę groszy. A cza 
sem nie! Wszy gryzą koszulę i gacie 
już dawno w halach sprzedałem, u 
teraz zima idzie i chyba do Wilji się 
rzucić, 

W słowach bezdomnego i bezro 
botnego murarza można było wyczuć 
coś, co podnosi włosy na głowie. Tak 
mówić może tylko sama najskrajniej 
sza rozpacz. Nagle przez długi rząd 
ławek przeszedł jakiś dziwny prąd. 
Dreszcz jeden i drugi. Szepty, psyka 
nia, ostrzeżenia. 

— Co to takiego? — zapytałem. 
— „Glina* idzie albo i patrol mili 

cjantów. Chodźmy prędzej! 
Zamajaczyła biel czapek przedsta 

wicieli władz bezpieczeństwa. Chył 
kiem, jak nocne stwory pod cieniem 
drzew przemknęliśmy szybko, wsiąka 
jąc w ulicę Wileńską w stronę mostu, 
a potem ulica Mostowa ciemna i przy 
tulna objęła nas w swe kamienne ra 
miona. 

— Nie wolno nawet się zdrzemnąć 
na ławce! Zaraz „glina* się znajdzie i 
won! Przecie człowiek nie z żełaza, 
całą noc nie może chodzić po ulicy. 
No chodź do Cielętnika. Tam już pew 
nie byli i wszyscy są w domu. 

I poszliśmy... T. Jacek Rołicki. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niezwykłe dzieje żołnierza polskiego w ZSRR. 

_ Wczoraj rano na odcinku granicznym 
Michniewicze przedostał się na teren połski 

Hletni Piereezko Adam pochodzący z pow. 

Mwalskiego. Piereczko powrócił do Polski 
Po 12-letniej niewoli z Rosji sowieckiej, 
Adzie przechodził różne kołeje losu od roku 
00 t į od chiwli dostania się do niewoli 

zewickiej pod Grodnem. 
Piereczko trzy lata przebywał na Ukra- 

luie į w Odesie, następnie pracował w 1e- 
radzie, Moskwie, Charkowie i Pskowie. 

|dae z zawedu elektromonterem Piereczko 
M> przebywał bez pracy. Dzięki uciułanemu 
pitalikowi zołożył mały warsztacik pracy, 

tóry na nieszczęście spalił się. 
W 1927 roku Pieredzko ożenił się w 

Pskowie z niejaką Olga Korzeniewską, co 
4 powstańca z 1863 roku. Po zgonie Korze- 

  

   

   
  

  

niowskiej, która zmarła na suchoty, Perecz 
ko przeniósł się do Połocka, gdzie pracował 
w wytwórni wódck, Tu został aresztowańy 
za rzekemy spisek antysemieki, bowiem w 
czasie jege pobytu w wytwórni w ciągu 1951 
rcku pobito ckcło 15 Żydów, z których 3 
'zmarto. Po opuszczeniu więzienia w 1931 
reku w m. wrześniu Piereczko zaciągnął się 
de kemunistycznego związku polskiego w 
Mińsku, gdzie staraniem prezydjum tegoż 
związku otrzymał pracę w fabryce skór w 
Karsku koło Mińska. Z powodu zagadkowe- 
go pożaru tej fabryki został aresztowany 
wraz z kiłku innymi elektomonterami i był 
więziony ckało 7 miesięcy. Po zwolnieniu 
z więzienia Piereczko postanowił za wszel- 
ka eenę dostać się do Polski, ce też mu się 
w końcu udało. 

  

Z pogranicza. 
NAGRO DY ZA TĘPIENIE 

PRZEMYTNICTWA 
Za energiczne tępienie przemytniectwa na 

%taniey polsko-łotewskiej i litewskiej władze 
skarbcwe udzieliły tytułem nagrody dła żoł 
Nierzy, podoficerów KOP. 14,755 złotych. 

  

BOJOWA KOMSOMOŁKA. 

Wj nocy z 2 na 3 bm, w pobliżu wsi Ko- 
ze w rejonie edcinka granicznego Su- 
odowszezyzny zatrzymana została podej- 
la kobieta, która pod kierunkiem prze- 
mika przekraczała nielegałnie granicę 
0-5owiecką. Zatrzymana poczęła stawiać 

r żołnierzowi i grozić rewołwerem. Ko- 
a szybko jednak obezwładnił agresywną 

niewiastę i odebrał broń. 
| atrzymaną okazała się komsomołka Tat 

dana Rikinowa. Przewodnik jej Jan Łuknia 

*dołał zbiec. 

  

Postawy. 
14—LETNI AGENT 

FAŁSZERZY PIENIĘDZY. 
W zaścianku Staniszki, gminy hruzdow 

skiej aresztowany został 14-letni Aleksander 

„lbnow bez stałego miejsca zamieszkania, 
Który przed dwoma tygodniami zbiegł z te- 

lu Białorusi Sowieckiej 
Bubnowa zatrzymane w chwili, gdy 

łował puścić w obieg fałszywe 2 złotowe 
ety. 

Zaehodzi przypuszezenie, że jest on agen- 
„tem fałszerzy pieniędzy. 

Dalsze dochodzenie prowadzi policja. 
(e) 

  

Mołodeczno. 
SAMOBÓJSTWO SZEREGOWCA 

86 P. P. 
+,./W dniu wczorajszym na 109 kilometrze 

$ kolejowej Mołodeczno-Usza połenił sa- 
two przez zastrzelenie się szeregowiec 

p. Biłesław Sławoniewski. Na miejsce 
Wypadku przybyły władze wojskowe i śled- 
*2e, które wszczęły dochodzenie, celem wy- 
daśnienia powodów samobójstwa. (e) 

Falsyfikaty 1 i 2 złotowe. 
„ Na terenie powiatów Wileńszczyzny pu 

„Jūwito się ostatnio mnóstwo fałszywych mo- 
z 112 zł. Ze względu na niezłe wykona 
Ale falsyfikatów, trudno je odróżnić od praw 

wych, zwłaszcza właścianom, którzy w 
" Astątnich czasach coraz rzadziej mają do 

<zynienia z gotówką. 

    
  

  

  

Święciany. 
Z ŻYCIA STRAŻY POZARNYCH 
OKRĘGU ŚWIĘCIAŃSKIEGO. 

Zgodnie z wytycznemi 7 ku Wbojewo- 
na rok bieżą 

Pożarnych w Święci 
trzech mi 

no-wyszkole. 
ty ży kursy. 

dy z tych kursów przeprowadzony zo- 
stał według odrębnego programu, bowiem 6- 
dniowy kurs w Łyntupach zakończony 10 
lipca rb. przeznaczony był dla młodszych da 
wódców, 2-gi 10-ciodniowy kurs w Święcia- 

h zakończony 11 września rb. dla naczel 
ów OSP. ostatni zaś kurs zakończony w 
"anach, dnia 28 ub. m. zorganizowany 

kandytlatek na komendantki dru 
ńsko-pożarnych. 

w roku bie: 
j pomocy 

     
    

   

  

   go 
y ach poświęcił 
: przewažnie 

ej, której za- 

      

  

  

     
   

    

  

cym prawie z 

e strony 
    Pa 

pełnie mate nej 
działu Powiatowego Zarząd Zv 
wego pod przewodnictwem 
St Janowskiego, zdołał jed 

korporacyj 
arnych i życzliwej pomocy 

i bezinteresownych wykładów pa 
poszczególnych kursach przez p. starościnę 
I. Mydlarzową i p. J. Oberleitnerową, oraz 
pp. dr. Małofiejewa, inż. Arndta, W. Jan. 
kowskiego i F. Nawroczyńskiego, tudzież 
energicznej pracy instruktora L. Darow - 

ko komendanta kursu i wy! 

szczególną uwagę zasługuje kurs 
ń żarniczy, który zapoczą 

iem w kierunku organiza! 
żeńsko-pożarniczych przyspożył no- 

wą ilość metodycznie wyszkolonych komen- 

dantek dla tych drużyn, przy pomocy 

rych, zapewne prędzej uda się wykorzen 
dotychczasową obojętność części samoT7A- 
dów i społeczeństwa do zorganizowanej ob- 
rońy przed pożarami, co dla ich własnego 
dobra życzyć należy. 

Szczuczyn k. Lidy. 
AKADEMJA KU CZGI Š. P. PREZY- 

DENTOWEJ MOŚCICKIEJ. 

ku Pracy Obywatelskiej 
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Staraniem Zwią 
Kobiet w Szczuc 
personelu Seminarjum Naucz. i Szkoły Powsz 
w dniu 29 września r. b. odbyła się „Aka- 

* ku uczczeniu Ś. p. prezydentowej M. 
šcickliej. 5 

wstępie p. M. Kuprjanowicz wygłosiła 
podniosłe przemówienie, poświęcone: Zmar- 
łejj poczem nastąpiły deklamacje, śpiew i 
utwory muzyczne. Całość akademji wypadla 
bardzo uroczyście i poważnie przy licznie 

zebranej publiczości. 

     
   

      

S TAIP TENISAS NO 

Mecz lekkoatletyczny Polska—Węgry. 

   

      

„„ Fotogratja nasza przedstawia finisz bit. 
"a na 400 metrów podczis tieczu lekkoatle- 

Ycznego między Polską a Włgrami, rozeg- 

  

ża” 

  

rańego % Budapesźcie dnia i bni: Po 
ej wałce zwycięża Żoiway przed Binia- 

im. 

      

kow: 

  

Proces przeciwko 28 szeregowym. 
W| Wilnie rozpoczął się w dniu 4 bm. 

Wojskowym sądzie okręgowym proces kar 
Przeciwko 28 szeregowym. Akt oskarże- 
Zarzuca inr uprawianie agitacji komuni- 

W dniu wczorajszym do sklepu konie- 
„Žtcinogo Sakina przy ulicy Niemieckiej 4 

й ;&ЧРЙ znany Sakinewi z widzenia młodzie- 
a woźny z szatni restauracji „Europa“ 

wyj zził chęć nabycia ubrania. Po długimi 
mitorze kupującemu spodobało się jedno 
gu Anie, ktróe kupujący po diuższym tar- 

nabył za 75 zł. 
ok dy doszło do regulowania należności 
bi ało się, że miedzian posiada przy 
Sak; tylko 20 zł. które niezwłceznie wi 

wi oświadczając, że na resztę wyda 
Weksel, Właściciel skiepu zgodził się na 

reg, ł pod tym jednak warunkiem, że po- 
RY zą niego dyrektor restauracji, Kupują 

# thęinie zgodził się na stawiany warunek, 

RY 
ią 

   

    

ej wśród szeregowych Gddzialėw woj- 
skowyeh na terenie DOK. 3. Przewodniczy 
rczprawie mjr. Cholewo, oskarża podproku- 
rator kpt. Peszyūski, 

oszustwo. 
poczem zabrawszy nabyte ubranie udał się 
towarzystwie subjcekta firmy do hotelu, ce- 
lem zieżenia mu gwarancyjnego weksla. 

wszy do lokalu hotelu młodzieniec 
subjekta, by chwileczkę zaczekał, 

ił do szatni. Dziwnie długo 
ednak jego pworotu, a gdy mu to się 

sprzykrzyło zajrzał również do szatni, lecz 
tu kupującego już nie było. 

Okazało się, że po wejśdiu do szatni 
ctworzył cn ckno i zbiegł wraz z kostju- 
mem, Przerażony subjekt dowiedział się że 
zbiegły został przez zarząd hotelu zreduka- 
wany. 

Puyszkodowany Sakin niezwłocznie za- 
mełdował © wypadku policji. 
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Z powodu pewnego artykułu. 
Dnia 5 bm. na wokandzie Sądu Aipela- 
Rego w Wilnie i 

rańaj A adwokat Siawc 
śm o czem zapo 
Savojų -rze _ Naszego 
80 p. o był dotkn 
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dzieliśmy w poprzed 
pisma. Adwokat 

/ artykułem Barańskie 
e pewnego doniu 

6 i sprawa poszła przez instancje 
któ Karnych. Oparła się o Sąd Najwyższy, 

е Y po kasacji skierował z powrotem rzecz 
Apclacyjnego. 

= wstępie rozprawy nastąpił nieoczeki- 
© оРО 

* Barański oświadczył, że przeprosił ofie 

  

    

    

  

janie pokrzywdzonego, który zgodził się na 
postępowanie pełubowne, prosi więc o umo- 
rzenie sprawy karnej. 

W) ciekawem przemówieniu prokurator St 
że 

  
  Turewicz oznajmił, 

uchyłeniu powó 
nastąpi 

satysfa! 
postępowania dyscyplinarnego. 

Adwokat jest także „częścią sądownict 
wa”. Obraza adwokata godzi i w honor są- 

du, słusznie więc będzie miał prawo sąd do 
zastosówania dyscypłiuarki. Tam winny zo- 
stanie odpowiednio ukarany, lub zwolniony 

mie sprzeciwia się 
nawet skoro to    

  

    

   

КОВ оСВ 

Winobranie. 

  

Oto wspaniałe gróno, zerwane w winai- 
cy słonecznej Jugosławj 

EOZME LAIDOS 

Wiosna žycia szkoly 
i nauczycielski pesymizm. 

Minęły wakacje. Zaroiły się ulice 

  

i uliczki miast i miasteczek, drogi 
wioskowe i ścieżki polne... wesoły 
gwar wypełnił każdy niemal zakątek. 

1 zdaje się, że jakoś ludniej, raźniej 
i weselej wokoło... a w duszy powstają 
uśpione moce, dające impuls do pra 
cy nad sobą, do bardzo nieraz wiel- 

kich wysiłków... Wiosna życia szko- 

ły, jej czarodziejska, niewidzialna si- 
wia, że nawet największy „ny 
który cały rok szkolny „nie 

tylko wangry kleił*, dziś z rozpromie 
nioną twarzą biegnie do szkoły. Z nie 
cierpliwością słucha kaznodziejskiej 
mowy .,kira* (kierownika szkoły), w 

kościele przestępuje z nogi na nogę 
i z utęsknieniem spogląda na drzwi, 
ale jednak się cieszy, bo „już na- 
reszcie będzie szkoła*. 

Mniej się- cieszy nauczycielstwo. 
spoglądając na kilometrowy sznur, 
idącej do kościoła młodzieży, Jakiś 
smętek zalega twarz młodej nauczy 
cielki. z bezradnej postawy łatwo wy 
czytać kłopotliwe pytania: „Co ja 
zrobię z temi dziećmi, jak ja im po 
radzę...* 

Bo też to nie są wcale żarty, gdy 
się ma uszyć 70 a czasem i więcej 
dzieci w natłoczonej po brzegi sali. 
A ilu wśród nich „ewaniaków*, co to 
więcej wiedzą, aniżeli ta młoda nau- 

czycielka, ilu „spryciarzy”, co potra 
fią zrobić kawał, że aż się sala trzęsie, 
zachowując przytem minę poważną, 
jakby nigdy nic.. lub minę niewi 
niątka, które ktoś tam skrzywdził i 
to jeszeze jak?!... 

Niekiedy rozpoczyna się wówczas 
wojna między nauczycielem. a owy- 
mi „ewaniakami, spryciarzami“ — 
wojnag w której nauczyciel zawszą 
przegrywa, gdy ją wypowie nieostro 
żnie, nieumiejętnie, bo na polu walki 
stają nierówne siły: z jednej strony 

     

  

   

  

on — —sam nauczyciel, skrępowany ' 
mnóstwem pokazań pedagogicznej 
strategii i taktyki, z drugiej zaś 
strony cała klasa na czele z wodzami, 
którzy w środkach nie przebierają. 

Ale chyba niema dziś nauczyciela, 
któryby ważvł się podjąć tak bezna 
dziejną walkę, inną więc obierają 
drogę: zbliżają się do młodzieży, do 
całej klasy i każdej jednostki z osobna 
badając słabe, złe i dobre strony tych 
jednostek, wady, zalety i wartość 
społeczno-organizacyjną małych gru 
pek w klasie i całej klasy, jej skłonno 
ści i dążenia i gromadzącą się w jed 
nostkach i grupach energję starają 
się skierować w łożysko pracy orga 
nizacyjnej samej grupy, pracy dła 
kształcenia, uspołeczniania owej gru 
py — klasy. 

Ale i Salomon podobno nie pótra 
fił nalać z próżnego, a nauczyciel, 
choćby posiadł wszystkie mądrości 
pedagogicznego Świata "napewno ze 
stłoczonej 60—70 osobowej klasy, nie 
stworzy współdziałającej gromady-- 
społeczności, chyba, żeby dzieci nie 
były dziećmi. 

Ale do takiej konkluzji nie doj- 
dzie iiauczyciel — ojciec rodziny. ani 
panienka, mająca na swojem utrzy 

maniu starą Emerytura... 
redukcja oto moce. którę hm dają 
w takich wypadkach nawet siły G3 
szagłołaniny j wałki. Wolą walczyć 
nawet na śmierć f życie, niż myśleć 
o kapitulacji. Tak, śmierć t. į. gruź- 
lieę, która w takich wypadkach łat 
wo opanowuje przepracowane płuca 
nauczycielstwa — no a od nauczy- 
cielstwa łatwo już przechodzi na 
młode. nieodporne płuca młodzieży. 

I nich ktoś zaprzeczy, że życie to 
nie jest zagadka? 

Przecież tylu świeżo wykwalifiko- 
wanych pedagogów siedzi bez pracy, 
tylu nawet z doświadczeniem głoduje 
na ubezpieczeniowym zasiłku dla bez 
robotnych... 

A i do budowy nowych przestron- 
nych szkół nie zabrakłoby rąk, prze- 
cież liczymy setki tysięcy bezrobot- 
nych. Wit 
WOZEK TETTTE TS NKISETSSTSAS 

CZŁOWIEK — 
MAŁPA? 

   

  

  

  

  

od odpowiedzialności. Nie ma więc specjal- 
nej konieczności ścigać go i karnie. 

Powództwo cywilne  uchyłono. 
umorzono. 

Powództwo cywilne dzierżył adw. Kiers- 
nowski. Bronił adw. Szyszkowski. Sąd w 
składzie: sędziowie: Szuszczewicz, Jundził:, 
Jodziewie Ost. 

Sprawę 

  

R МЕГЕ К 

Dziewięć miesięcy normują 
i unormować nie mogą... 

Przed kilku dniami w lokalu ma 
gistratu obradowała specjalna komis 
ja, powołana do spraw komunikacji 
miejskiej. W posiedzeniu tem udział 
wzięli również przedstawiciele Arbo 
nu. Porządek dzienny wypełniła spra 
wa t. zw. „ezęstotliwości** ruchu auto 
busów. Przedstawiciele samorządu 

twardo stanęli na stanowisku że na li 
nji 1, w godzinach wzmożonej frek 
wencji wozy muszą kursować w odsłę 
pach maksymalnie 5—minutowych. 
na linjach 2 i 8 co 7 minut. w godzi 
nach słabszej frekwencji co 15 minut. 
Natomiast przedstawiciele Arbona 
wypowiedzieli się za utrzymaniem 
5—minułowej częstotliwości na linji 
pierwszej, ale jedynie na odcinku od 
dworca do Witoldowej, Od Witoldo 
wej zaś do Niedźwiedziej proponują 
puszczanie wozów co 15 minut. 

Znacznie* większa różnica zdań mię 
dzy przedstawiciełami samorządu i 
Arbonu wyłoniła się jednak przy o 

  

  

  

    

   

  

    

mawianiu komunikacji na linji Nr. 5. 
Przedstawiciele Arbonu chcieliby u 
trzymać ' częstotliwość 6—minutową. 
ale jedynie na przestrzeni od cerkw! 
do placu Katedralnego. natomiast 
przedstawiciele Magistratu zażądałi 
kategorycznie zachowania łego odstę 

pu na odcinku aż do Ryneczku. 

  

  

Przy omawianiu pozostałych linij 
przedstawiciele Magistratu stanowe 
wypowiedzieli się za dalszem ich u 
trzymaniem, przyczem dla linij tych 
ma być opracowany specjalny rozk 
ład i mają być ustawione specjalne ta 
blice orjentacyjne. 

Ustalony w ten sposób ruch auto 
busów ma być zastosowany na okres 
próbny do dnia 1 kwietnia 1933 roku 

   э 

  

Dla osiągnięcia ostatecznego poro 

zumienia w najbliższych dniach ma 
być zwołane ponowne posiedzenie 
komisji z udziałem przedstawicieli 
Arbonu. 

  

Majezyściej 
edtwatza 
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Szczegółowych informacyj 

udziela „DETEFON" 

Warszawa, Zielna 39 

oraz Urzędy Pocztowe. 

Przechytrzył. 
— Panie! to, pan jest z krytyki? 

Skromny reporter do usług. 
— Раше... panie... PRASO! To Pan bę- 

dzie łaskaw pominąć w swojej krytyce naz- 
wisko i moje i mego przyjaciela, kolegi po 
fachu, doli i niedoli Grzegorza K., a w do- 
datku rodzoniutkiego brata po ojcu Leoni 
i matce Pelagji. 

— Ależ, naturalnie, świnią nie będę, £- 
terki tylko w mojej „krytyce* postawię, 
tylko panie! panie!!! niech pan panie, n 
zabiera tego aktu oskarżenia! niech pan, pa. 
nie nie zabie...! 

Przepadło! 
Sędzia referuje sprawę piorunem, wszyst- 

ko co trzeba powie, ale „stenografisto* n 
odnotujesz wszystkich nazwisk, sumek zde 
fraudowanych i miejscowości prawidłowo. 
Świadkowie (zaprzysiężeni) tylko naplączą. 
Prokurator ujmie rzecz syntetycznie; adwo- 
kat konstrukcję prawną postawi, ale taką, 
która niema żadnego dziennikarskiego zna: 
czenia; — jedynym dobrym doradcą spra- 
wozdawcy jest akt oskarżenia: kilka arku- 
szy w których dokumentnie i dokładnie wszy 

stko wypisane co i jak, i paragrafy po, 
lone czerwonym ołówkiem. A choć późni 
z wyrokiem nie wszystko sztymuje, to zna- 
czy wyrok dużo obala: res seripła. 

Reporter jest także myśliwym. Report>r 
sądowy poluje na upatrzonego — właśn 
na akt oskarżenia, tylko taka jest osobli- 
wość tych łowów, że nie myśliwemu, ale na 
myśliwego wszyscy robią nagonkę — prze- 
gonkę. 

Przy egzemplarzu prokurałorskim waruje 
woźny. Zazwyczaj jest to człowiek dla 
bości ludzkich wyrozumiały, taki co to duż: 
widział i słyszał — ale ma jedną kardynal. 
ną wadę: musi spełniać swoje obowiązki, 

Z egzemplarzem sądowym jest gorzej je- 
szcze. W] sekretarjacie pędzą Cię jak psa. 
Wogóle burżuazja sama zrywa więzy solidar 
ności z elitą. 

Jedyna twoja nadzieja, zbawienie i ucie- 
czka znajduje się w pobliżu togi adwokac- 

jj Do adwokata — jak w dym! Każdy 
adwokat jest także trochę poetą i trochę 
publicystą. 

Tym razem mecenas Muchanow ani chw - 

li wachania nie wykazał, kiedy go popro- 
siłem o „akcik* „na pół godzinki”. I byłoby 
wszystko pięknie i w porządku. Ja miałbym 
faktów rzeczowych „na jakie 150 wierszy | 
defraudanci mieliby w mojem sprawozdaniu 
tylko literki. 

Ale jeden z nich przechytrzył. 
Postanowił mi recenzję utrudnić. Jak zo- 

  

   

   

  

   

       

  

   

  

   

   baczył w jakim celu zmierzam do mecenasa 
— przeciął mi drogę, zamienił kilka słów. 
podał pretekst: że do jutra z siostrą nap'szų 
skargę odwoławczą i akt uniósł. 

Przepadłeś! 
Opiszę, opiszę i bez aktu. Zemszczę się 

zemszczę za przeszkadzanie w zarobkowej 

pracy. Ja też mam jakieś prawo do mięsa na 
obiad. Durna lex, sed lex. 

Trochę wyrozumiałości jednak okażę: nie 
podam dokładnego adresu, tylko ogólnikow. 
że w Wilnie. I imion nie podam. Ale (uż 
nazwiska to z obowiązku dziennikarskiego 
muszę wypisać pełne. 

Zaczynam. 
P. Lubiński lat 26 nadzorca (ładny nad- 

zorea) w Dyrekcji Poczt i Telegrafów, do 
tychczas sądownie nie karany, J. Kirjanow 
lat 26 polak prawosławny, subjekt, G. Kirja 
now lat 21, goniec i Anna Gaj lat 38 wdowa. 
trudniąca się zajęciami domowemi zostali 
oskarżeni o to, że we czasie od 11 grudnia 
do 21 grudnia 1931 roku w Wiłnie po po- 
rzedniem porozumieniu między sobą podro- 
bili w celu użycia za autentyczne 2 pieczęcie 
urzędowe o treści „Dyrekcja Kolei Państwu= 

h w Wilnie, Wydział Elektryczn. oraz 
rekcja Kolei Państwowych w Wilnie - 

ydział Elektryczny I Odcinek Sygnałowy* 
i — że dnia 22 grudnia 1931 roku w Wilnie 
po uprzedniem porozumieniu podrobili w 
celu użycia za autentyczne zaświadczenie Wi 
leńskiej Dyrekcji PKP., stwierdzające, że Jó 
zef Lachowicz niejaki jest urzędnikiem kole- 
jowym, oraz order tejże dyrekcji na imię te 
goż Józefa Lachowicza, wystosowany do fir 
my KOK. Lachowicz i Dodacki w Wilnie w 
przedmiocie udziełenia Józefowi Lachowiczo 

   

  

  

   

wi kredytu. 
Oskarżenie zarzucało im podrobienie ca 

łego szeregu dokumentów innych — przy- 
   czem obronie udało się szereg zarzutów oder 

zeć. lednak trzy lustra, na które nabrano 
jakąś firmę: były trzema lustrami, w któ- 
rych odbił się na zawsze występek. 

W wyniku rozprawy dnia 3 września br. 
Sąd Okręgowy w Wilnie uznał: 

Wiinę Anny Gaj za nieudowodnioną, a 
Annę Gaj za niewinną, 

natomiast winę pozostałych za udowodn:o 
ną częściowo i skazał: 

    

J.? G.? Kirjanowa na 1 rok więzienia z 
zawieszeniem kary na łat 5. 

G.? J.? Kirjanowa na 1 rok aresztu : 2 
2 lata więzienia, co razem daje karę łączną 

lat więzienia, oraz utratę praw obywałel- 
skich i honorowych na lat 5. 

Bracia padli sobie w objęcia. 

  

Osł. 

Kij, but, nóż. 
   

twca święło prawosławne. iw giej 
Trojey. We $si Swarycewicze gm. wiczów- 
skiej na Pińsz žnie koto godz. 20 na ulicy 
wioskowej stała groDń <hopów gwarząc mię- 
dzy sobą. 

        

W; tym czasie ulicą wspom j Wsi na 
furze przejechał mieszkaniec tejże wsi SW 
rycewi Marcin Łowgin. Po upływie Kilkai 
nastu minut rozmawiający ujrzeli Marcita 
Łowgina idącego do domu. Zoczywszy grupę 
włościan Marcin Łowgin zbliżył się od sto- 
jacego w tej grupie Mikołaja Chołodźko i 
oznajmił bez żadnych wstępów: 

Kola, ty sobaka! 
cie kłótnia, 

cie Chołodźko zażądał bliżs 
śnień, a gdy dowiedział się, że idzie o 
rozpowszechnia wśród sąsiadów wiado- 
o posiadaniu strzelby przez Łowgina. 

zaprzeczył i jeszcze wobeć wszystkich ze 
branych powtórzył: 

— Tak, widziałem jak zdejmowałeś du- 
beltówkę z wozu i schowałeś do chlewu. 

Tego już było za wiele. 
Łowgin pochwycił kołek i trzepnął nin: 

Chołodźkę pod brodę, od dołu. Ten zach- 
wiał się i cofnął parę kroków, poto tylko że 
by otrzymać kopnięcie od Marcina Lowgina 
w podbrzusie. Widząc jaki sprawa przybiera 
obrót mie pozostał dłużny w myśl zasady: 
broń się, atakując. Łowgin także otrzymał 
kopnięcie (analogiczne). 

Wtedy Łowgin dobył nóż z kieszeni i 
pschnął Chołodźkę trzykrotnie nożem w lewą 
okolicę szyi. 

Za te ciosy Chołodźko nie mógł się już 
zrewanżować, bo upadł na ziemię rozkrzyžo 
wawszy szeroko ręce, grzebiąc i wierzgając 
nogami. Zdołał tyle tylko zawołać: 

— (hłopcy, ratujcie mnie, trzymajcie go, 
mnie już niema, 

W jakieś dziesięć, piętnaście minut zmarł 

    

  

  

      

      

i na wsi, naprzeciwka 
domu Jefroima Gałiszko w odległości sze- 
ściu metrów od sztachet. 

Na szyi Chołodźki z lówej strony widni 
ły rany cięte, z których obficie wylewała s 
krew na ziemię. 

Po dokonaniu SC Marcin Lowgin 5ó- 
biegł do mieszkania swego, a w dniu 2 czer 
wca 1931 T, to znaczy mazajutrz w godzi 
dach porannych zbiegł do isa, udając się w 
kieruńku granicy rosyjskiej, 

Po kilku tygodniach ukazał się % okolicy 
nieznany osołjnik podający się za Janź Łow 
gina. 3 

Dokumenty osobiste miał w porządku, 
ale mimo to zwrócił na siebie podejrzliw: 
oko władz. Porównano fotografję, wdrożono 
śledztwo. 

Wykryto, że Jan Łowgim nie jest Janem 
lecz pod to imię podszywa się ścigany przez 
prawo morderca Chołodźki — Marcin Łow- 
gin. 

Dnia 29 maja 1932 roku Sąd Okręgowy 
w Pińsku skazał go na 6 lat ciężkiego wię. 
zienia, przyczem założono, że oskarżony nie 
miał zamiaru morderczego, gdyż w tym wy- 
padku odrazu by uderzył nożem, a skan- 
dował, stopniował niebezpieczny atak: kij, 
but, nóż. Przyjęto jednak za niezbi: usta: 
lone, że nie mając „złego zamiaru* — go- 
dził się jednak z ewentualnością czynu. Róż 
niey między „zamiarem*, a „zgodą* wystar- 
czyło jednak, by dać łagodną karę tylko 6 
lat. 

Prokuratorja ten wyrok zaskarżyła. 

Dnia 4 bm. w Sądzie Apelacyjnym w Wil 
nie prokurator St. Turewicz przeprowadził 
gruntowną analizę samego pojęcia „zamia- 
ru“ i dowiódł, że wprawdzie w chwili napa- 
ści i przed nią tego zamiaru mogło nie być 
ale w chwili dobywania noża musiał się ten 

fa) miejscu, ha ulicy, 
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RADJO 
ŠRODA, dnia 5 paždziernika 1932 r. 

11.50: Sygnał czasu, hejnał i kom.; 12.20: 
13.40: Kom. meteor. 15.15: Program     

    

       

    

   

     
    

  

   

    

I dlx 
; 16.40: „Ziemia Kcoš- 
17.00: Audycja dla nau- 

30: Pi 17.40: Pogad 
17 Program na 

  

  
    

<zwart al fortepianowy Rožv 
Szelubskie "je: Utwory poetów 
współczesn) alny sezon miu- 
zyczny w Wiilnie* — pogad.; 19.10: Rozma- 

: Przegląd litewski; 19.30: „Życie 
dzien. 
komuni 
Koncert 

       
Koncert. W p 20.00: 

2200: ..Na widnokręg     foniczny (płyty 

     CZWARTE 

11,50: 
Poranek 
Program dzienny. 

(płyty). 16,00 
— odczyt. 16,15: Lekcj 
Kom. Zw. Miodz. Pols 
wa Polskiego za P: 

      : Kom. meteor. 

olny z Filharm. Warsz. 
0: Koncert dla 

my się do 
francuskie- 

        młodzieży 

    
     

    

     

   

   

  

  

czyt. 17,00: Koncert z płyt. — 
ny”. 17,40: Odczyt akłualny. 

  

pocztowa 
19,15: Rozmaito 1 Wileńs с 
sportowy. 19,40: Przer (Rozmaitošcij. — 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 
cert. W przerwie komunik: 
wisko. kąpiec“ — Molje 

a. 22,55: Kom. meteor. 
ka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DWA KONCERTY Z PŁYT. 

Popołudniowy koncert z płyt gramofono 
wych poświęcony będzie muzyce popular- 
nej. Wykonana zostanie muz bałeto 
Głazunowa „Cztery pory roku* Donizettie 
sekslotz opery „Łucja z Lammermooru* i 
Popyego „Suiła wschodni tępnie o 
godz. 16,25 usłyszą radjosłuc że kwadrans 
muzyki fortepianowej, poświęcony nowszej 
Nieraturze. Wykonane zostaną utwory De- 
bussyego i Albeniza, 

         

      

: Muzyka 

23,00: Musy- 
    

    

      

    

       
  

RECITAL FORTEPIANOWY. 

O godzinie 18 ze studja rozgłośni wileń- 
skiej nadany zostanie koncert p. Róży Sze- 
lubskiej, która odegra Beethowena Sonatę 
e-moll op. 90, dwa preludja Chopina, In- 
termezzo Brahmsa i preludjum Prokofjew:. 

Po recitalu utwory poetów współczesnych 
czytać będzie p. Tadeusz Byrski, 

  O PRZYSZŁOŚĆ ŻYCIA MUZYCZNEGO. 

O godz. 18,50 przed mikrofonem wileń- 
skim zabierze głos prof. Tadeusz Szeligowski, 
który w odczycie p. t. „Idealny sezon mu- 
zyczny w Wiilnie* nakreśli postulaty ruchu 
muzycznego w naszem mieście na przyszłość 
najbliższą, 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

Teatr Pohułanka. Jeszcze tylko 2 razy 
(dziś środa 5 października i jutro czwartek 
6 października o godz. 8 wiecz.) grać będzie 
nadal interesującą sztukę Rostworowskiego 
„Przeprowadzkę*, w której prawdziwy kon- 
cerł gry aktorskiej dają nasi najwybitniejsi 
artyści pod wodzą bohatera sztuki dyr. Szpa 
kiewicza. 

Kto więc nie widział jeszcze „Przepre- 
wadzki“ musi być na przedstawieniu w Te- 
atrze Wiielkim na Pohulance dziś lub jutro, 
ponieważ już w piątek 7 października „Prze 

prowadzka* ustępuje miejsca znakomitemu 
artyście prof. paryskiego konserw. muz. Ni- 
kolasowi Zadri, który tego wieczoru o godz. 
8 wiecz. wystąpi z jednym własnym koncer 
tem. Następnie w sobołę 9 października o 
godzinie 8 wiecz. na afisz Teatru „Pohułan- 
ka” wejdzie pełna najprzedniejszego dowci- 
pu, cięta świetna satyra, owiana wdziękiem 
i zadumą refleksyjnego zabarwienia komed- 
ja Morstina p. t. „Dzika pszczoła”. 

Bliższe szczegóły jutro. Dziś tyłko 
zaznaczyć należy, że komedja ta otrzymała 
doskonałą obsadę złożoną z nowo zaangażo- 
wanych osób i že na sobotniej premjerze 
będzie obecny autor. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów iMej- 
skich ZASP. w Wilnie objeżdżający Wielń- 
szczyznę ze znakomitą komedją „Szczęście 
od jutra* z Braunówną, Szpakiewiczową, Bo 
neckim, (reżyser sztuki) i Pospiełowskim w 
świetnych kreacjach czołowych — gra w na 
stępujących miastach: — dziś środa 5 paź- 
dziernika Dukszty, 6 października Postawy, 
7 października Głębokie, 8 października Kró- 
lewszczyzna, 9 października Stara Wilejka, 
10 października Mołodeczno, 11 października 
Nowogródek, 12 października Stołpce. 

— Teatr Muzyczny Lutnia, Dziś ukaże się 
po raz 2-gi wspaniale wystawiona najnow- 
sza operetka Abrahama „Wiktorja i jej hu- 
zr“ z uroczą Elną Gistaedt w roli tytułowej. 
Obsadę operetki stanowią czołowe siły zes- 
połu artystycznego z pp. Gabrjelli, Halmir 
ską, Gorecką, Dębowskim, Sżczawińskim, 
Wyrwicz-Wiichrowskim i Tatrzańskim, który 
wyreżyserował tę nowość. Orkiestrą dyrygu- 
je chlubnie znany Wilnu Mieczysław Kocha- 
nowski. Balet girlsy, i ewolucje przygol»- 

wał baletmistrz W. Morawski. Operetka wy- 
wołała olbrzymie zainteresowanie. Bilety ra 
3 najbliższe przedstawienia sprzedaje Kasa 
Teatru Lutnia od godz. 11 do 9 wiecz, 

Studjum baletu 
L Sawinej-Dolskiej. 

   

    

  

  

Studjum artystki baletu p. Sawinej-Dol. 
skiej otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickie- 
wieza Nr, 22 m. 45), w sali „Domu Rosyj- 
skiego”. Przyjęcie uczenie w poniedziałki, 
środy i piątki od godz. 5 do 7 wiecz. 

Popierejeie Przemysł Krajowy 
MDEPRZROATAW ROR OOOOWCZ OBRA TA 

zamiar pojawić. Tętnicy i żyły szyjowe nie 
kraje się dla zabawki. 

O premedytację nie można winić Łowgi: 
na, ale ezyn należy traktować jako umyślny. 

Przychyliwszy się do wywodów prokura- 
tora Sąd przyjął kwalifikację kary surow- 
szą, a zastosowawszy nowy, względniejszy 
dla przestępcy kodeks skazał Lowgina na 7 
łat więzienia. Ost.
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 4/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

A оС, 
3 najwyższa —- 10" C. 

аваар O 
Opad: 2,6 

Wiatr: połudn.-zach. 

Tendencja: w”rost, potem stan stały. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

MIEJSKA. 

— Jezdnia klinkierowa. Dowiadu 
jemy się że ulica Zamkowa i część 
Wielkiej do zaułka Szwarcowego ot 
warta zostanie dla ruchu kołowego 
jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia. 
Roboty klinkierowe na tym odcinku 

są już na ukończeniu, 
Jak zapewniają miarodajne czyn 

niki do dnia 15 b. m. zakończona zo 
stanie reszta robót klinkierowych aż 
do Ratusza na ulicy Wielkiej. 

— Regulacja brzegów Wilji i po 
głębienie dna rzeki. Roboty nad regu 
lacją brzegów W$lji na 1. Zygmuntow 
skiej w bieżącym tygodniu zostaną de 
finitywnie zakończone. W dalszym 
ciągu prowadzone będą jedynie robo 
ty nad pogłębieniem dna rzeki. W tym 
celu sprowadzony został specjalny es 
kawator, który od kilku już dni rozpo 
czął pracę na Wilji. Zapomocą eska 
watora czerpany jest piasek z dna rze 
ki, który kierownictwo robót zużyt 
kowuje przy regulowaniu, Wilji od 
strony ul. Zygmuntowskiej. 

— Liezniki prądu gospodarczego. W| naj- 
bliższych dniach elektrownia miejska spro- 
wadzi Fczniki dla t. zw. prądu gospodarcze- 
go. Prąd taki, jak wiadomo kosztuje po (25 

groszy klwg). 

SPRAWY SZKOLNE: 

— Towarzystwo Kursów Technieznych w 
Wilnie otwiera w roku szkolnym 1932-33 
następujące Kursy Techniczne: 1) Korespon- 
dencyjne (z zakresu budownictwa i elektro- 
techniki), 2) Pomocników Mierniczych, 3; 

Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 4! 
Radjotechniczne, 5) Elektryczne (monterskie), 
6) Nowoczesnej Obróbki Metali i 7) Żeńskie 
Kreślarsko-Techniczne. 

Zajęcia rozpoczynają się 15 października. 
Informacyyj udziela kancelarja Kursów we 
wtorki i piątki w godzinach 17—19 w gma- 
chu histw. Szkoły Technicznej, Wilno, Ho- 

lendernia 12. 

  

    

Z POCZTY. 

— Kryzysowe zjawisko. Władze pocztowe 
konstatują przerażająco szybkie tempo spad 

zby abonentów telefonicznych i mię- 
lowych rozmów. O ileby w tem tem 

awisko to postępowało nadal, nieza- 
możnaby zwinąć szereg międzymiasto 

związku z tem 

    
   

  

pie 
długo 
wych linij telefonicznych. W 
Ministerstwo Poczt i eTlegrafów rozpisało do 
poszczególnych dyrekcyj ankietę, za pomo- 
cą której chce zebrać dane dla skutecznej 
walki z łem wybitnie kryzysowem zjaw's 
kiem. 

— Zniżki taryfy pocztowej narazie nie 
hędzie. Wbrew wiadomościom o zamierzonej 

przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ob- 
niżce taryfy pocztowej do norm poprzednio 
obowiązujących, z uwagi na to, że obowią 
zujące u nas opłaty pocztowe są prawie 
najwyższe w Europie, dowiadujemy się, że 
czynniki miarodajne stanęły na stanowisku, 
że ogólne kształtowanie się konjunktury w 
kraju nie pozwala narazie na przeprowadze- 
nie obniżki taryfy pocztowej. 

Nie przesądza to jednak kwestji taryfy 
pocztowej na przyszłość. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Wiystęp „Nowej Rewji Wileūskiej“. 
W sobotę 1 b m. w ramach Wielkiego Ty 

godnia Strzeleckiego obchodzonego uroczyś 
cie na terenie całej Polski Komenda i Garni 
zon wileńskiego Strzelca wystawiły wesołą 
rewję p. t. „Świat bez kobiet* w wykonaniu 
zespołu Nowej Rewji Wileńskiej Stojące na 
wysokim poziomie artystyczne popisy tego 
zespołu podziwialiśmy już niejednokrotnie 
przed tem Sobotni występ Nowej Rewji Wi 
leńskiej był jakby benefisem tego zespołu. 
gdyż wystawiono najlepsze numery z poprzed 
nich programów. 

Na czoło całego zespołu wybił się swą in 
teligencją i nieprzeciętnemi zdolnościami ak 
torskiemi p. Jaksztas. Jego kreacja w roli pe 
dantycznego męża, a następnie zakochanego 

a *PSZRWREOEA 

WIRGIL MARKHAM. 

  

   

  

  

      

dziennie od godziny 

  

RONIKA 
uczniaka wyoływały huragany śmiechu na 
widowni AUY zasłużone brawa zbierał p. 

zewicz za swe „.szmoncesowe * 
ajlepszy jego numer to „karne ćwi 
Panna Muszka Żejmówna z ujmują 

cym wdziękiem zagrała rolę tej „której się 
zdarzyło:'* Debiutujący pod pseudonimem 
Rodaka p. Tomalczyka odśpiewał pięknie i na 
strojoo piosenkę neapolitańską „Wróć do So 
rento* Jest on malerjałem na śpiewaka ope 
retkowego. Para baletowa p. H Rymkiewi 
czówna i p Ryszard Radwan pokazała nam kil 
ka nieprzeciętnych kreacyj. Akompanjował p. 
Aleksander Jaszczyński Zespół nowej rewji 
wileńskiej udaje się obecnie w objazd po wo 
jewództwach północno—wschodn. A szkoda: 
Bo wilnianie chętnie obejrzały jeszcze nieje 
den występ tej rewji u siebie. Ве—той 

Staraniem Zi 

  

   
   

  

     

  

  — Poranek muzyczny. 
      du Ogniska Podoficerów Zawodowych Gar 

nizonu Wiilno, odbędzie się w dniu 9 paź- 
   dziernika br. wielki 

Sali Miejskiej, przy ulicy Ostrobramskicj 
(dawniej Kinematograf) o godz. 13 

Ceny miejsc od 30 gr. Udział w konce1- 
cie biorą wybitne siły artystyczne m. Wólna. 
Czysty zysk prze: y budowę same- 
lotu im. śp. por. . Wigury i bu- 
dowę latarni na lotnisku w Porubanku. Sze: 

  

   

        

      

    

góły w afiszach. 
Ze wzgłędu na cel Zm Podor 

Zaw. G. Wilno ż niezłomną nadzieję że 
na Koncercie ie się całe Wilno. Mło- 
dzież szkolna płaci 20 gr. 

— Obreńcy Wilna! Zarząd Główny Związ 
ku Obrońców Wilna i b. Żoł ierzy Litwy 
Środkowej podaje do wiadom e w dniu 
8 bm. o godz. 9 rano w kościele Garnizono- 
wym odbędzie się nabożeństwo za poległych 
Obrońców Wilna. Po nabożeństwie nastąpi 
pochód na cmentarz Obrońców Wilna w celu 

złożenia wieńców. Zarząd Główny prosi or 
ganizacje społeczne, które pragną ść 
udział w nabożeństwie i pochodzie o zgło- 
szenie się w sekretar e (Ogród po-Ber- 
nardyński, pawilon powystawowy Nr. 2) co- 

18 do 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odezyty Dr. Lipińskie 
nie odczytami dr. Lipińskiej 
wśród szerokich kół publiczności. Człowiek 
widzący nie może sobie wyobrazić, jak moż 
na praco „ podróżować w celach nauko- 
wych, a nawet czuć się względnie szczęśli 
wym będąc pozbawionym wzroku. Zdaje 
mu się, że nawetby przestał myśleć. 

Dr. Lipińska utrzymuje, że utrata wzroku 
do takiej nieskończoności może potęgować 
inne zmysły, że gdy bada w szpitalu chore, 
lub pracuje w bibljotece niewie że jst nie- 
widomą, przeciwnie, jest głęboko przekona- 
ną że widzi, tylko inaczej. 

W, tym okresie zmiany sezonu, gdy bar 
dzo wiele osób jest dotkniętych różnem: nie 
domaganiami, dyjeta racjonalna jest r. 
nisłychanie ważną i wdzięczn: być m 
uczonej, która zechce podzie się z nami 
swojemi Laujiowemi zdebycza 

W sobotę dnia 8 października i niedzielę 
dnia 9 października rb. o godz. 6 po poł Sa 
la Śniadeckich USB. 

— Z Towarzystwa Eugenicznego (Walki 
ze zwyrodnieniem rasy). 6 października w lo 
kalu Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 
4) dr. med. W. Mórawski wygłosi odczyt na 
temał „Poradnictwo przedślubne”. Początek 
o godz. 5 i pół wiecz. Wktęp woln 

Prelegent wychodzi z założenia, iż przez 
związek małżeński ludzie biorą na siebie 
odpowiedzialność względem rodziny, potom: 
stwa, narodu i państwa. Z punktu widze 
nia dobra ich powinna być rozpatrywana 
wartościowość nowopobierających się. U nas 
doniosłość znaczenia tej sprawy kompletnie 
nie docenia się, inaczej jest granicą. Tak 
naprzykład w Niemczech w celu Żaktiycia 
zdrowego wysokowartościowego potomka zor 
ganizowano na koszt państwa, społeczeń- 
stwa i prywatnych osób przeszło 160 porad- 
ni prze lubnych. С» dobry, wobec tak 
groźnego sąsiada, pomyśleć i o sobie. 

  

      

     

    

    Zainteresowa- wzmaga się 

            

   

  

    
  

  

    

    

   

      

  

   

    

    
   

  

   

    

  

— Zebranie organizacyjne „Koła Poloni 
stów* — nauczycieli szkół średnich odbędz'e 
się dnia 7 października o godz. 18 w: lokalu 
gimn. im. El, Orzeszkowej. 

Zainteresowanych nauczycieli uprasza się 
o przybyc 

Osobne 
dą. 

— Zarząd Koła POW. w Wilnie podaje 
do wiadomości, że na podstawi 64 Sta 
lulu Związku zwołuje na dzień 9 październi- 
ka rb. nadzwyczajne zebranie członków z 
następującym porządkiem dziennym: 

ie poprzedniego protokółu. 
*ybór delegatów i opracowanie wnio 

sków ewent. interpelacje na Zjazd Walny 
w Warszawie. 

3) Kwestja martw; 
4) Wiolne wnios 

  

   

  

zawiadomienia rozsyłane nie bę- 

  

   

  

    

ych członków.       
i. 

Nadzwyczajne zebranie odbędzie się w lo 
kalu Koła Wiileń 

  

ego Związku Peowi. 
     
nistówj o godz. 17. 

Ponadto w dniu tym wygłoszony zostanie 
ez p. Giecewi 

ypadki w przeddzień oswobodz 
następnie drugi referat przyszł 
głosi p. Stani 

          

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Postanowiłem pojechać natych 
miast do Aldricha. Byłem pewny, że 
usłyszawszy mój raport, wyda mi pra 
wdziwe listy. Chciałem przesłać je Fi 
ladelfji jak najprędzej. 

Następnie musiałem załatwić się 
jakoś z Sabatim. Wiedziałem, że jeże 

li tego nie uczynię, to jego banda bę 
dzie mnie tak długo prześladowała, 
dopóki mnie zakatrupi. . 

Byl pierwszy czerwca į pogoda do 
pisywała. Usnąłem w wagonie i obu 
dziłem się dopiero. gdy pociąg stanął 
na stacji, na której miałem wysiąść. 
Sięgając po walizkę. zobaczyłem na 
gle przed sobą brzydką mordę Peru. 
Patrzył na mnie znacząco. Prawą rę 
kę trzymał w wypchanej kieszeni. 

Pociąg ruszył ze stacji. Ani ja, ani 
on nie powiedzieliśmy ani słowa. 

Ochłonąwszv z pierwszego wraże 
nia, rozejrzałem się bacznie po obec 
nych w przedziale. Koło drzwi sie 

  

  

  

dział wielki drab, również z ręką w 
kieszeni. Przypomniałem sobie, że wi 
działem go u Raffy'ego. Drugi, owia 
ny obłókiem dymu, wyglądał na prze 
suwające się za oknem widoki, ale 
tylko jednem okiem. Drugiem zerkał 
na mnie. I ten należał do grandy Pe 
ru. : 

Zadałem sobie pytanie, coby 
+robIB gdybym spróbował się rus 

yliby A w pociagi...? 

mi 

   

      

  nił to samo. Dwaj jego asystenci 
poszli za nami, przy czem ten wielki 
zabrał moją walizkę. 

Koło parkann za stacją czekał sta 
ry Packard. Wsiedliśmy i pojechali. 

Nie byłem oszołomiony, ale czu 
   

ię na nic. 
i sposób tak 
Czyżby jaki 

ego poznał mnie w wa 

łem. że myślenie nie przyda 
Nie rozumiałem w ja 
prędko mnie wytrop 
zaufany Raffy 

  

   

   

  

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

  

poranek muzyczny w. 

  

— Konsulat łotewski w Wilnie od 10 paź 
dziernika r. b. mieścić się będzie przy ulicy 
Sierakowskiego 4. 

— Zarząd oKła Polskiej Macierzy Szkoł- 
nej im. T. Kościuszki w Wźólnie ul. Turgiel- 

ka 2, mieścić się będzie do dnia 5 paździes- 
1932 r. przy ul Ponarskiej Nr. 

m. Sekretarjat oraz biblioteka czynne bę- 
dą w godzinach od 17 do 20 codziennie 
oprócz świąt i niedziel. 

— Z Ligi Obrony P. i P. Zarząd Komite- 
tu Wojewódzkiego iWleńskiego LOPP. zwra- 
ca się z gorącym apelem do społeczeństwa 
Wileńskiego o łaskawy zwrot list ofiar IX 
Tygodnia Lotnicz-Gazowego rozesłanych 40 
zbierania ofiar lokatorów domów na 
terenie m. Wilna. Listy pi muje Biuro Ko- 
mitetu przy ul. Wiielkie 
barmy). 

  

   

  

     ni 
  

    

  

  

    
   

Zarząd Komitetu Wojewódz 
skiego LOPP. zwraca się z pm do wszy 
stkich instytuc m, które otrzymały ma- 

     

     

  

      

terjały IX T Lotnicz-jazowego u 
łaskawe wyr: -howanie się z rozsprzedanyc! 
materjałów, lub zwrot do Komitetu Wii. 
LOPP. przy ul. Wielkiej Nr. 51 

SPORT 
WIELKA REWJA SPORTU 

NA PIÓROMONCIE, 

Pomimo niepomyślnych konjunktur i pe 
wnych cech M przeżywanego „przez 

     
nowe zawody ują podni ainteresowa 
nie się sportem wśród szerokich warstw spo 
łeczeństwa. 

WI nied 

  

elę na Stadjonie Ośrodka W. F. 
       odbędą si awody sportowe przy udziale 

jwybitniejszych lekko—atletów i kolarzy 
wileńskich. 

Program obfity i urozmaicony. 
Godz. 12,00: Bieg 110 mtr. przez płotki. 

„ 12,10: Bieg 200 mtr. 
= „ _ 12,15: Pchnięcie kulą. 

„ 12,80: Wyścig kolarski na dyst. 5 klm. 
» 12,40: Skok wdal z rozbiegu. 
„ 18,10: Bieg 100 mir. 
„ 18,20: Rzut dyskiem. 
„ 18,30: Jazda figurowa. 
„ 18405 Bieg 400 mir. 
» 13,50: Wyścig demi—fond na 9 okr. 
» 14,10: Rzut oszczepem. 
» 14,30: Skok wzwyż z rozbiegu. 
» 14,40: Wyścig amerykański, 

: Bieg 1500 mtr. 
В al demi—fond. 
: Sztafeta 4x100. 
: Wyšcig kolanski na 10 klm. 
: Rozdanie nagród. 

y oczekiwać licznego przybycia pub 

  

        

SPORT W, SZKOLE. 

Drużyna gimn. im. św. Kazimierza w No 
wo Wólejce, bawiła ostatnio w Nowo—Świę- 

nach, gdzie zmierzyła się w grach sporto 
wych z tamtejszemi drużynami szkolnenyi. 

Zwycięstwo przypadło gimn. św. Kazi- 
mierza, które wygrało w siatkówce 30:18, 
w koszykówce zaś 26:4. 

Najlepszym zawodnikiem: był Jarmul. 
Sędziowie pp. Truchanowicz i Strychar- 

ski. 
W najbłiższą niedzielę gimn. św. 

rza gra w Trokach. 

    

Kazimi» 
wpi- 

TRADYCYJNY *MARSZ TRZYNASTKI*. 

W, ubiegłą miedzielę odbył się na szlaku 
Wilno—Góry Ponarskie tradycyjny „Marsz 
Trz i“ do którego stawały zespoły za 

arnej Trzynastki* Wil. Druż. Har 
   

   

  

VW czasie tego marszu zastępy musiały 
wykonać cały szereg zadań z techniki har- 
cerskiej a mianowicie: terenoznawstwo, po- 

mocy w nagłych wypadkach, sygnalizacj*, 
obozownictwa, lectwa i t. p. 

Pierwsze miejsce zdobył zastęp „Lisów 
ie: J. Śochański, W. Wiłkojć, Żu- 

„ Barzdo. D. e miejsca zaię 
ły zastępy: „Jastrzębi*, „Psów* i „Orłów*. 

Zawody te odbywają się w drużynie od 
szeregu lat i są sprawdzianem wyrobienia 
technicznego zastępów i peszczególnych har- 
cerzy. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZDERZENIE SIĘ AUTOBUSÓW, PRZY 

MOŚCIE RADUŃSKIM, 

W] dniu wczorajszym przy mos; 
skim szybko mknący autobus 
wpadł na autobus „Arbonu“. 

Skutkiem zderzenia się autobus Arbom 
doznał poważnych uszkodzeń Autobus za- 
miejski marki Brookway stosunkowo mało u- 
cierpiał. 

Ó wypadku powiadomiono policję ,która 
spisała protokół. (c; 

  

    

    

ie Raduń- 
zamiejski 

   

    

ZAGINIĘCIE 70-LETNIEJ KOBIETY. 

W/ dniu wczorajszym do policji wiłeńs- 
kiej zgłosiła się mieszkanka miasta Włlna 
Franciszka Bielińska zamieszkała przy ulicy 
Mjowej 6 i zameldowała o nięciu jej 
76-letni j staruszki matki, kt wyszła z 
domu przed kilku dniami do miasta po 
kupy i dotyct s nie powróciła, Policja 
wszczęła poszukiwania. 

     
    

  

     

  

gonie i zadepeszował do niego o posił 
ki? I zresztą, czego Raffy mógł ode 
mnie chcieć? Czego się lekał z mojej 
strony? 

Na myśl o dwóch fotografjach ukry 

  

tych w kieszeni kamizelki, oblały 
mnie zimne poly. Nie mogłem ich 
zniszczyć na oczach trzech stróżów. 

Jazda do Manhattanu na Pięćdzie 
siątą Ósmą ulicę trwała trzy godziny 
z dobrym okładem. Po drodze Peru 

iadł i wpadł do jakiegoś składu 
aptecznego, żeby stamtąd zalelefono 
wać. 

Męczyła mnie gorączkowa suchość 
w usłach. Raz. jeden 

Chłopcy, co to ma znacz; 
Nie odpowiedziano mi, tylko Peru 

zarechotał chrapliwym śmiechem. 

* ale przy 
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Starałem się nie myśle 
chodziło mi to z trudno Czułem, 
że trójka nie wiezie mnie | e na 
stracenie i że Raffy udzieli mi wpierw 
auwjecji. Lubił się znęcać, a po dru 
gie miał do mnie interes. Słowem cze 
kały mnie napewno ciężkie chwile. 

Niedaleko celu naszej jazdy Peru 
wysiadł drugi raz do telefonu. Miałem 
słabą nadz :+> wreszcie któryś z 
posterunkowych zatrzyma nas za zbyt 
wielką szybkość, ale niestety żaden 
nie zwrócił na nas uwagi. 

        

raz zapytałem: 

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | w „eh 

głównych 

Ksieżna Łowicka 
Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i pięknej Polki. 

J. Smosarska, St. Jaracz, Węgrzyn i Al Zeiwerowicz 
Zdjęcia wojsk. przy łask. współudziale szkoły podchorążych w mundur. histor. z r. 1831 

Arcydzieło to demonstruje się jednocześnie z Warszawą. Wszystkie honorowe bilety nieważne. 
Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10 13, w sobotę i niedzielę oo godz 2-ej 

ażwiękowe Kino | 

ASINO 
$łelka 47, tel. 15-41. | 

Jawięk. teatr świedny | DZIŚ! 

PAŃ 
ai. Wielka 42, tel. 5-28 

  

Dziś Wlasta Burian | 
nanej podwójnej kreacji króla 
Bieżo scbowikia: w dóskonaf 
arcyprzebojowym filmie p, t 

Film nad filmy! Kolosalne powodzenie! 
Najwyższy wyraz emocji! 
Nasz film jednocześnie wyświetla się z największem powodzeniem w stolicach świata, 

New-York, i Warszawa. — 

ukaże się „Pod kuratelą" 

Król-to į 

* Subtelna intryga m:łosna! 

NAD PROGRAM: 

Nad program: 
Ceny od 25 gr. 

bohater niezapomnian. filmów „C K. Feldmarszałek*, „On i jego siostra” 
na naszym ekracie w swo'ei nowej niezrów= 

Urozmaicone dodatki dźwięk. 
Foczątek:o godz. 4, 6, 8 i 1015 

Dla młodzieży dozwolone 

POGROMCY PRZESTWORZ 
jek: 

RKTUALJA DŹWIĘKOWE. 
Paryż, Londyn, 

  

  

UWAGA! Dla uniknięcia tłoku upraszamy o przyhvcie punktualnie na początek sestsow: 4, 6, 8 i 1015 

| , 
. FIRMA CHRZEŠCIJANSKA DOM HANDLOWY 

NOWOOTWORZONY K 
© БКЪАВ APTECZRY -. 

Wilno, ul. Zamkowa 12 vis-a-vis Skopówki. 

BOGATO ZAOPATRZONY 'WE WSZELKIE ARTYKUŁY APTECZNO- 
KOSMETYCZNE i ŚRODKI PATENTOWANE. 

Uwagał Z powodu otwarcia sklepu od |—10-X ceny na wszystkie artykuły 
specjalnie zniżone. 

  

  

:„APTEPOL“ 

„kalosz i śniegowców 
| Najnowsze fasony 

© ® 

Rymkiewicz 
Wiloo, A. Mickiewicza 9. 

NADSZEDŁ JUŻ TRANSPORT 

damskich, męskich i dziecinnych. 
Ceny niskie.   

  

  

| OWGONKECZESEGEGE 

I. Kutkouski | |. Doma 
Wilno, WIELKA 47, Tel. 14-02 

Na sezon jesienno-zimowy 
Skład bogato zaopatrzony we wszystkie nawości. 

Od 1-go października 
na towarach wełnianych i jedwabnych udzielać będzie- 

my od cen obecnych rabatu gotówkowego od 25—35% 

ZIMĘ WSZYSC   proszeni są odwiedzić nasz 

skład i zaopatrzyć się na 

  

M. Biamowicz 
Choroby weneryczne. 

skórne i moczopiciowe, 

ul. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21. 

W. 2,.P. 29. 
  

  

choroby s , wene 
ryczue | mcezopłciowe 

  

od godź. 8—1 | 4—5, 
    

Marja Loknerowa 
;rzyjmuje od 9 do 7 wieen i 
<Hea Kasztanowa 7, m. 5 | 
w. Z.P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka | 

M. Brzezina 

  

przeprowadziła się 
Zwierzyniec. Tom, Zana 
na lewo Gedeminowską 

  
  

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3 93 

  

  

  

mmm 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl, 
palnie: 
tylda, Andaluzja. Radzionków, 

Ferdynand i Florentyna. 

zaplombowanych 

dostarcza 

M. DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

zamkniętych i 

  

a Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

Zapowiedź. 
Podaje się de ogólnej wiadomości, że 
1, nieżonaty doktór medycyny Wacław Korabie- 

poprzednio w 
Warszawie i Wilnie syn Antoniego Korabiewicz 
karza, zmarłego, ostatnio zamieszkałego w Warsz 
ijego żony Stefanji z domu Matusewiczėwny zamie- 

wicz, lekarz, zamieszkały w Gdyni 

sżkałej wo Wilnie, 
2. niezamężna Janina Marja Haazef, 

  

córka Ferdynanda Mikołaja H 
ka, zamieszkałego w Wilnie i     

Obwieszczenie zapowiedzi nsstąpić 
Gdyni, Gszecie Warszawskiej i wileńskiej. 

Gdynia, dn. 28 września 1952 r. 

Urzędnik stanu cywilnego 
Reinhardt 

Dotarliśmy na miejsce o jedenastej. 
Wzięto mnie pod ręce i wciągnięto na 
górę. Szulernia była nieczynna i w 
całym domu panował miły spokój, 
jakby na moje przyjęcie. 

Wprowadzono mnie 
oświetlonego gabinetu 
którym dotychczas nie byłem. 
jak zwykle wyelegantowany i z różą 
w butonierce, siedział przy biurku. 
Wydał mi się uderzająco chudy i bla 

dy. Rzuciwszy mi groźne spojrzenie 
zwrócił się do mojej eskorty. 

do jasno 
Raffy'ego. w 

Raffy, 
  

  

— Czyšcie go przeszukali? 
— Nie — odparł Peru. 
— No, to dałej.:. 
Sprawne ręce obracały mnie od 

stóp do głów. 

-- Nie na nim niema — zameldo 
wał Peru. 

— Przejrzyj mu kieszenie — 
nął Raffy, 

Obszukano wszystkie moje kiesze 
nie i zawartość ich włącznie do koper 
ty z fotografjami, złożono na biurku 
Raffy przejrzał starannie wszystkie 
przedmioty. Ostatnia wpadła mu w 
ręce koperta. Na widok fotograf ji 
Iwarz wykrzywiła mu się tak okrop 

- wark 

  

  

    

nym grymasem nienawiści, że gdy 
hym nie wiedział, że ło on, powie 
działbym. że to nie ten sam człowiek. 

Drukarnia „Znicž“, | Wi Ino, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 
„pzp 

POD 

    Z m Wilnie. — 

„PROGRESS“ ko- 
Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 

Mysłowice, 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
wozach 

WILNO 

  

  

studentka, 
zamieszkała w Wilnie przy ulicy Mohylewskiej Nr. 6, 

zefa, inżyniera-rolni- 
ego żony Józefiny z 

dpiau Salmanowiczówny, zmarłej, ostatnio zamieszka- 
łaj w Wilnie, chcą zawrzeć związek małżeński. 

winno w 

  

zwracaj sę 
do firmy 

Najniższe cenyl 

Stale nowości. 

  

„ЕХРКЕ$5“— 

brania, 

Zwróćcie się do 

SPRZEDAM 
tanio ewentualnie na raty 
6 i pół ha ziemi za la 

natychmiast 

    
sem Antokolskim. 

Wiadomošč: Plackowski, 
willa Podzamcze w Cie- 
lętniku od 4 do 5 p. poł. 

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

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 

  

marki”   
Podarł fotografje na kawałki i podpa 
lił zapałką. Patrzyliśmy w milczeniu 
na małutki płomyczek, który po minu 
cie zniknął w kupce popiołu. Raffy 
zgarnął popiół — na biurku w tem 
miejscu wypaliła się dziura — i rzekł 
rozkazująco do Peru i dwóch pozosta 
łych obwiesiów: 

  

Marsza za drzwi i czekać na 
dzwonek. 

Trójka wyszła, przyczem grubas 
rzucił moją walizkę pod biurko. 

- Teraz — rzekł Raffy 
wimy się w cztery oczy, 

  

rozmó 

Głos jego brzmiał jak zwykle po 
gardliwie, chłodno i wyzywająco. 

Nie odpowiedziałem. Nie było na 
co, 

Więc tyś znał Holborna! — 

krzyknął mój dręczyciel. — Zwącha 
liście się i on nasłał cię na mnie. O. tv 

chołero! 

Z wielkiego zdumienia zatoczyłem 
się na ścianę. Więc i Raffy i Holborn 
byli w konszachtach? Więc Raffv po 
dcjrzewał mnie o zmowę z Holhor 
nem? 

— (o gadasz? — 
Kto cię nabujał? 

— Nie pyskować, Fultz — szczek 

nął, — Peru zrewidował twoją norę 

  

odrzuciłem, —— 

PERSONALAS UPIENTEEOS EE ESGSNTISTROSS | 
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

i V J) A) 

Z zupelaėm zaufaniem 
po kosmetykę. perfumerję, art 
podróżne i in. wyroby skórzane 

A X“ (dawuej „I. B. SEGALL*) 
353 R Mickiewicza 5, te'. 8 73 

Gwarantowana jakoś 

AT i 

Parowa farblarnia, pralnia chemiczna, 
prasownła | grempiarnia maszynowa 

НнЫ 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 

odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 
dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 
„EXPRESSU* — telefon 17.0) 

Proszę się przekonać! 

Wspólnika 
poszukuję ze współpracą 
i gotówką 3 do 4 tysięcy 
złot. do fabrykacji przed- 
miotów pierwszej potrze- 
by dobrze wprowadzonej 

no, skrytka poczt. 83 
  

Do wynajęcia 

SKLEP 
przy ul. Wileūsk'ej 20 | 

ZAKŁAD 

Elektro-Techniczrywy 
„ELEKTROPRĄL 

Szopena 3. į 
Przyjmuje wszelkie roboty 

elektrotechniczne, 
ładowanie i naprawa 

akumulatorów 

  

     

   

        

   

Sprzedam PI: NINO. 
w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 

2 POKOJE | 
z łazienką i kuchnią, 
meblami lub bez do wy 
najęcia. Ostrobramska | 
m. 7. Ogłądać od 2 do | 

  

    

   

    

     

    

    

Wielka 31 

  

Ładowanie i naprawa 

akumulaterów 
fachowo wykonuje | 

„RADJO“, Trocka Nr. 44 
fejście w podwórzu. 

  

į 

A 

! 
j 
ł 
! 

DRUKARNIA | 
TNTKOLIGATORRIA | 
„ZNICZ: | 

    

i
a
u
 

Wilno, św. Jaiska Rr. i 
Telefon 3.40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytewe. prospekty, 
zaproszenia, afisze 

i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

Oferty: O.P. Wil-     SOLIDNIE 

  

w Alei A., 
go. 

— Mów do rzeczy — odpaliłem. — 
(o mnie obchodzi Peru. 

Peru umie cz 
znał pismo Holborna. 

Rzeczywiście wśród listów Pal 
znajdowały się notatki, pisane ręk</ 
Holborna. Miałem je do tej chwili w. 
walizce. Chciałem mu to powiedz! 
żeby zrozumiał, że ujada na puste 

drzewo, ale on wrzasnął: | 
— Wiesz, že Holborn zabral mi kt 

bietę, co? I wiesz. co go spotkało, c0' 
Wiesz! 

Przypomniało mi się powiedzenii 
Holborna: „Wciągniężo mnie w pułaj 
kę, ale nniejsza z tem". Teraz dopit 
ro przekonałem się, że mówił prawdę 
W głowie mi szumiało od nadmiart 
rewelacyj | 

- Tyś zabił kobietę i jego-w. NJ 

łeś?. — zapytałem. 

— Zgadłeś, durniu. I ciebie spotk: 
ten sam los, 

Skoczytem jak oparzony. 
— Dobrze, dwa razy ci się nie ud; 

la szluka. Ze mną ci się nie uda... 

Jednocześnie myślałem gorączk: 
wo o krwawej hecy w mieszkaniu Jo 

zefiny. Czyżby?... Czyżby?... 

(D. e. n.) | 

i dowiedział się wszystkie 

  

„idjoto. i pe. 

      

    

   

D. GINSBERG 

ad 9—1 1 Зна 

Й ! 

Wileńska 3 tel. 667. | 

Akuszerka | 

przyjmuje bez przerwy | 

 


