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Odwet kartelowców. 
Co sejmowy klub BB 

zarzuca kartelom. 

Dnia 4 października w klubie sej 
mowym BBWR. odbyła się ważna na 
rada w sprawie cen wyrobów przemy 
słu skartelizowanego. Liczny udział po 
słów, senatorów oraz przedstawicieli 
rządu świadczył o żywotności tematu. 

Przedstawiciele rolników zarów- 
no drobnych, jak i większych wyka 
zywali konieczność zniżki cen wyro 
bów przemysłowych. Zdolność nabyw 
cza rolników, wskutek obniżki cen 
produktów rolnych, znacznie się 
zmniejszyła. Wysokie ceny wyrobów 
przemysłowych obniżają ją jesze 
bardziej. Zmniejszają one również 
zdolność podatkową rolników, którzy 
płacąc wysokie ceny zą wyroby prze 
mysłowe, niezbędne przy prowadze 
niu gospodarstw, nie mogą następnie 
wywiązać się ze swych obowiązków 
wobee państwa, samorządu i ubezpie 
czeń socjalnych." 

Narada posłów i senatorów klubu 
BBWR. raz jeszcze stwierdziła, że sta 
nowisko wszystkich czynników spo 
łecznych, poza bezpośrednio zaitere 
sowanemi. jest w sprawie zniżki cen 

- wyrobów kartelowych zgodne i jedno 
lite. 

Jeśli kartele w dalszym ciągu opie 
rać się będą zniżce, skrystalizuje się 
opinja, że kartele są formą gospodar 
czą, szkodliwą ze stanowiska społecz 
nego i państwowego. Zachodzi rów 
nież niebezpieczeństwo, które już pod 
niosła prasa kartelowa, by ewentual 

na zniżka nie obciążała, w drodze prze 
rzuczenia jej, z jednej strony rolni- 
ków z drugiej robotników i Skarb Pań 
stwa. 

Cukrownicy np. zniżkę hurtową 
cen cukru przerzucili w znacznyra 
stopniu na rolników, obniżając cenę 
płaconą za buraki. Tego rodzaju zniż 
ka nie przyczynia sie, oczywiście, do 
zmniejszenia rozpiętości pomiędzy ce 
nami produktów rolniczych i wyro 
bów przemysłowych. Zniżka płac ro 
botniczych byłaby również zupełnie 
nieusprawiedliwiona. 

Płace robotnicze są w Polsce prze 
ciętnie niższe, aniżeli w Niemczech о 
50 proc.. aniżeli w Anglji o 70 proc. 
przeszło, gdy ceny wyrobów przemy 
słowych są naogół w Polsce wyższe, 

aniżeli w Niemczech, w Anglji. 
Obniżka płac robotniczych pocią 

ga za sobą automatycznie obniżenie 
zdolmości konsumcyjnych rzesz robot 
niczych. co zkolei odbija się szkodli 
wie na interesach rolnictwa, tegoż prze 
mysłu i Skarbu Państwa. Obniżenie 
siły nabywczej robotników. według 
obliczeń Instytutu badań konjunkiur 
i cen, wynosi obecnie 40 proc., w po 
równaniu do czasów lepszej konjunk 
tury. 

Nie może tedy przemysł skartelizo 
wany „odbijać sobie koniecznej zniż 
ki cen na płacach robotniczych, ani 
cenach surowca. Jedynem  bezspor 
nem źródłem. do którego przemysł 
kartelowy siągnąć może bez pokrzyw 
dzenia innych warstw społecznych i 
bez szkody dła interesów Państwa 
to zbyt wysokie koszty administracyj 
ne, no i zyski przekraczające znacz 
nie granice „opłacalności 

Praktykowane powszechnie w kar 
telach wypłacanie grubych odszkodo 
wań nieczynnym zakładom przemy- 

słowym jest może usprawiedliwione 
ze stanowiska polityki utrzymania wy 
sokich cen (chodzi o pozbycie się drob 
nych konkurentów), ale nie wca 
le usprawiedliwione ze stanowiska go 
spodarczego ani społecznego. 

Środki na pokrycie zniżki cen wy 
robów przemysłowych pp. kartelow 
cy znaleźć mu we własnej wyłącz 
nie kieszeni i zwiększeniu obrotów. 

Džeta. 

  

   

  

   

  

  

        

  

        

  

    

Debata mniejszościowa w Zgromadzeniu Ligi. Chaos dokoła „rozbrojenia. 
Mała Ententa Grecja i Polska za generalizacją zobowiązań 

GENEWA (Pat). W VI Komisji 
Zgromadzenia Ligi odbyła się w dniu 
6 października debata nad częścią ra 
portu sekretarza generalnego Ligi Na 
rodów, dotycząca działalności Ligi w 
dziedzinie ochrony mniejszości. 

Pierwszym mówcą był delegat nie 
miecki Rosenberg, który przedstawił 

raz jeszcze znane postulaty Niemiec. 
Mówca oświadczył, iż pomimo że w 
życiu politycznem dominują obecnie 
inne, pilniejsze i ważniejsze problemy 
to jednak znaczenie problemu mniej 
szościowego nie zmniejszyło się. Ro- 
senberg ujął problem niemiecki w 4 
punktach: 1) Petycjonarjusz nie jest 
obecnie uważany za stronę w sporze 

i nie ma możności odpowiadania na 
uwagi zainteresowanego rządu w spra 
wie petycji. Komitety mniejszościowe» 
mają prawo wysłuchania petycjonar 
jusza, ale nie czynią z tego użytku; 
2) procedura jest zbyt powolna i win- 
na być przyśpieszona; 3) opinja pu- 
bliczna winna «być częściej informo- 

wana o wynikach prac komitetów: 
4) prawo członków rady przedstawia- 
nia radzie spraw mniejszościowych 
nie może być ograniczone przez zakaz 
powoływania się w dyskusji publicz 
nej w radzie na szczegóły procedury, 
jak wiadomo tajnej, Poza tem Rosen- 
berg poruszył sprawę rozwoju istnie 
jącej procedury przez utworzenie sta 
łego organu, złożonego z osobistości, 
mających potrzebne doświadczenie i 
niezależych od rządów. Delegat nie- 
mieceki sądzi, że ta idea mogłaby być 
zrealizowana bez zmiany charakteru 
obecrej procedury przez ewentualne 
utworzenie t, zw. małego komitetu 
ekspertów z krajów niezainteresowa- 
nych w kwestjach mniejszościowych. 
Komitet miałby służyć komitetowi 
trzech jako stałe źródło informacji. 

stępny mówca, delegat jugosło- 
wiański Foticz, przemawiająe w imie- 
niu Grecji, Polski, Rumunji, Jugosła- 
wji i Czechosłowacji podkreślił, że 
traktaty zawarte prze nie z głównemi 

mocarstwami sprzymienzonemi, rezer 
wują dla Rady Ligi ocenę wykonania 
zawartych w nich zobowiązań. Rów- 
nież i procedura jest wynikiem poro- 
zumienia Rady i sygnatarjuszy trakta 
tów. To też prawa zastrzeżone Radzie 
nie mogą być przeniesione na Zgro- 
madzenie. W' tych warunkach debaty 
dzisiejsze nie mogą doprowadzić do 
żadnej uchwały, któraby dotyczyła 
tylko sygnatarjuszy traktatów mniej- 
szošciowych, a nie wszystkich państw. 

Po przemówieniach delegatów 
Norwegji i Danji, delegaci Holandji, 
Austrji, Węgier i Bułgacji wypowie- 
dzieli się w podobnym duchu, co dełe 
gat Niemiec. 

Zkolei zabrał głos delegat Polski 
minister Zaleski: 

Mowa ministra Zaleskiego. 
Reprezentant Jugosławji wyraził już w 

abeenej debacie pogląd, który jest również 
ojego rządu. Nie potrzebuję pod 
tałkowicie podtrzymuję dekla- 
za. Z tego też powodu nie mam 
za przykładem tych z pośród 
w, którzyby pragnęli przepro- 

wym ę zdań co do stosowania i 
h zmian procedury ochrony 

й „ Nie eheę przez to powiedzieć, 
że uważam tę procedurę w warunkach obec. 
nych za doskonałą. Bynajmniej. Ze swej 
strony miałbym bardzo poważne zastrzeże- 
nia do zgłoszenia. Ograniczę się do stwie 
dzenia raz jeszcze, że procedura mniejszoś- 
ciowa, ustalona poza traktatem, nie osiąga 
celu, który był jej wyznaczony. 

Idea wytydzna, która przyświecała jej 
przy opracowaniu, miała na celu wyelimino- 
wanie, przy zachowaniu formalnych praw 
członków Rady, bezpośredniej interwencji 
państw. Wiinna ona była pozwolić na badanie 
spraw mniejszościowych z wyłączeniem wszy 
stkieh interesów politycznych. Doświadeze- 
nie lat ostatnich przynosi pod tyn wzglę- 
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Na Dalekim Wschodzie. 
Bitwy powstańców z Japończykami. 

MOSKWA (Pat) Donoszą z Char 
binu, że partyzanci chińscy przerwali 
połączenie kolejowe między  Charbi- 
nem a Cicikar. Po:uporczywej walce 
partyzanci zdobyli miasto i stację An 
da, na północny zachód od Charbi- 
na, obsadzając ją 10-tysięcznym od- 
działem i wysyłając znaczne oddziały 
wzdłuż linji kolejowej wschodnio- 

Ofiary trzęsienia 
ATENY. (Pat). Według ostatnich ofiejal 

nych obliezeń, straty materjałne 1 w ludziach 
podczas ostatniego trzęsienia zlemi na pół 
wyspie Chaleydejskim wyrażają się w cyf- 

chińskiej w kierunku na Charbin i Ci 
cikar.. W zdobytych miejscowościach 
partyzanci proklamowali władzę re- 
publiki chińskiej, Ruch kolejowy na 
zachód od Charbinu przerwano. W o- 
kolicach Anantsi trwa bitwa między 
powstańcami i oddziałami japońskie. 
mi. Japończycy wzmacniają pośpiesz 
nie fortyfikacje Cicikaru. | 

ziemi w Grecji. 
rach 149 zabitych, 403 rannych, 3400: domów 
doszczętnie zniszczonych, a około 20 tysięcy 
micszkańeów pozbawionych dacha nad gło- 
wą. 

   

   

mniejszościowych. 
dem poważne rozezarowanie. Zgodziłbym się 
z meim przedmówcą w twierdzeniu, że z 
tego stanu rzeczy wynikają bardzo niepożą- 
dane konsekwencje. To też sądzę, że nadesz- 
ła chwila znałezienia skutecznego rozwiąza- 
nia. Reprezentant Norwegji, który jest człon 
kiem Rady, przedłożyć jej winien swe su- 
gestje. 

Nie chciałbym, aby zastrzeżenia, które 
muszę zgłosić ©dnośnie kompetencyj naszej 
kemisji, były interpretowane przez moich 
kelegów jako oznaczające chęć z mej stro- 
ny ©graniczenia aktywności, którąby prag- 
nęli rezwinąć, inspirując się wniosłemi za- 
sadami paktu Ligi Narodów. Mimo dużego 
szącunku dla ich zainteresowań i osób, był- 
bym bardzo rad móc przedyskutować wszech 
stronnie, bądź na Zgromadzeniu, bądź w ło- 
nie naszej komisji, problemy mniejszościo- 

we na całym świecie. Lecz tego rodzaju dy- 
skusja musiałaby opierać się na powszech- 

nie przyjętych jednakowych systemach och- 
rcny mniejszości. Taka wymowna manife- 

stacja równości i sprawiedliwości w tej dzie 
dzinie mogłaby jedynie skłonić mnie do wrie 

cia pod uwagę idei utworzenia komisji ek- 
spertów, towarzyszącej komitetowi mniej- 

„wemu, 0 której ostatnio mówiło się 
różnych kołach. Nie przeceniam zresztą 

użyteczności takiej komisji, gdyż faktycznie 
już obecnie komitety mniejszościowe są za- 
zwyczaj złożone z najwybitniejszych eks- 
pertów prawniezych. Chcieć iść dalej — 0z- 
naezsłoby zmierzać do stwerzenia zamas- 
kowanej stałej komisji i na to nie mógłbyra 
się zgodzić. 

To powiedziawszy, pragnąłbym wrócić de 
kwestyj zasadniczych i powiedzieć swe zda- 
nie na temat samych podstaw moralnych, na 

któ i 

    

   

ych opiera się eały gmach ochrony mniej 
szcści. Opinja śledzi z wzrastającą uwagę 
dyskusje perjodyczne, wywoływane w Li- 
dze Narodów. Stawia ona sobie pytanie, na 
które chcąc nie chcąc trzeba odpowiedzieć, 
pod groźbą wytworzenia w umysłach głębo 
kieh zaburzeń i definitywnego zachwiania 
zaufania narodów do sprawiedliwości naszej 
instytucji. Że należy zabezpieczyć prawa 
mniejszości, t j. bronić słabego przed gwał- 

tami silnego — to jest prawda, której oczy- 
wistości nikt nie zaprzecza i zapewne można 
powiedzieć bez przesady, że wpisanie takiego 
zokhowiązania de karty politycznej społecz- 
ności międzynarowej. stanowiłoby poważny 
postęp w pochodzie eywilizacyjnym ludz- 
kości. 

Wtniosła misja Ligi Narodów w tej dzie 
dzinie będzie mogła dać pełne zadośćuczynie 
nie sumieniu świata tylko wtedy, jeśli dwa 
warunki wstępne będą spełnione: 1) aby 
chronionc wszystkie minejszości, 2) by po- 
słułety mnijcjzesśpłowe ztgdy nie mogły 
być inspirowane z pobudek obcych ich przed 

ji. Jak ongiś oświadczył w Radzie, 
gielski mąż stanu sir Chamberlain, 

którzy przychodzą do Rady, żądając spra- 
wiedliwości, powinni zwracać się do niej z 
czystemi rękami. Toe teź pierwszym warun- 
kiem, któryby moralność międzynarodowa 
miała prawo sformułować, byłoby aby w 
krajach, nie podelgających zobowiązaniom 
mniejszościowych, a których reprezentanci 
czują się powołani do odegrania opatrznoś- 
ciowej roli obrońców sprawiedliwości, sytua- 
ефа mniejszości nie mogła dawać pola do 
krytyki. Niewątpliwie państwa narodowe cał 
kiem homogeniczne, gdzie wszyscy obywałe 
le są tej samej rasy i wyznają tę samą re- 
ligję, stanowią ideał organizacji politycznej. 
Mówią „ideal*, już przež to samo stwier- 
dzam, że całkowita jego realizacja jest poza 
możliwościami życia praktycznego. Państwa 
hemogeniezne bodaj nie istnieją. Jeśli nie 
którzy przedmówey oświadczyli, że problem 
mniejszościcwy nie istnieje w ich krajach, 
toe pozwolę sobie poradzić im więcej ostroż- 
ności w deklaracjach tego rodzaju. 

Kwestja, czy mniejszość istnieje, czy nie, 
jest bardzo delikatna i często mogłyby wy- 
niknąć poważne różnice zdań na ten temat 

ędzy kierownikami i obywatelami kraju, 
y reprczentują. Niemal wszędzie istnie- 

ją w różnym stopniu mniejszości. Jeżeli w 
Gdniesieniu do niektórych krajów jest to 
twierdzenie czysto teoretyczne, nie dajaee 
pola de. skarg, istnieją kraje, gdzie mniej- 
szości stanowią zwarte grupy i gdzie znaj- 

  

      

   

    

dujemy się wobec prawdziwych problemów, 
a jednak nie jest możliwa dyskusja nad nie- 
mi, a to z tego prostego powodu, że najbac 
dziej umotywowane skargi otrzymują nie- 
zmienne odpowiedzi: „Liga Narodów jest 
niekompetentną, ponieważ dane państwo nie 
podlega zobowiązaniem mni ściowym*. 
Publiczność niczbyt obznajmiena z subieł- 
nościami procedury nie może zrozumieć, że 

społeczność - mnieįszošciowa, zamieszkująca 
na wschód 6d jakiejś granicy korzysta z 
wszelkich gwarancyj, wypływających z trak 
tatów, podzas gdy analogiczna mniejszość. 
zamieszkująca zachód oć tej linji jest 
jej stale pozbawiona A jednak sprawiedli- 
wość jest jedna. Ona jedynie może zapewnić 
Lidze Narodów autorytet mórałny, niezbęd- 

ny dla jej akeji. Czy jest tak obeenie? Pew- 
ne fiezne grupy mniejszościowe korzystają 

z systemu gwarancyj prawnych, pozwala- 
jącego im odwoływa ę zawsze do Rady, 
jedynie kompetentnej do dyskutowania nad 
tem. Inne mniejszości moga się jedynie oć 
woływać do opinji publicznej. 

dzę, że 6-ta komisja mogłaby z wiel- 
kiem wypowiedzieć się w sprawie 

i niechronionych i dać w ten spo- 

a satysjakeję moralności między 
zranionej przez stałą akcję na 

ych i zupełną abstynencje, gdy 

      

  

  

    

  

  

  

    

    

    

   
rzecz jedn 
chodzi o innych. 

  

Dalsza dyskusja. 

W dalszej dyskusji przemawiał de- 
legat francuski senator Berenger, oś- 
wiadczając, że Franeja przyłącza się 
do opinji delegatów Polski, Czechosłe 
wacji, Rumunji, Jugosławii i Grecji. 
Mówca podkreślił, że ochrona mniej- 
szości nie powinna być instrumentem 
do celów politycznych, z pośród któ - 
rych jednym z głównych łatwo mogły 
by być różne zmiany  terytorjalne. 
Pod tym względem zasługują na uwa 
gę pewne wspomnienia historyczne. 
W końcu wieku osiemnastego Kata- 
rzyna IT wtrąciła się do spraw pęols- 
kich pod pozorem ochrony dysyden- 
tów., Voltaire przypomina delegat 
francski — zachwycał się wówczas 
tem, że cesarzowa Katarzyna wysłała 
do Polski 50 tysięcy żołnierzy w celu 
zapewnienia toleracji i wolności. su- 
mienia. Wyraził on przekonanie, że 
ten wypadek, jedyny w historji, może 
daleko zaprowadzić. Istotnie zaprowa 
dziło to daleko — kończył mówca — 
Polska została podzięlona między pro 
tektorów mniejszości dysydenckiej, 

  

"czy innej. To wspomnienie winno za 
chęcić dzisiejszych reformatorów, 
choćby mieli najlepsze intencje, do 
rozważania nietylko z filozoficznego 
punktu widzenia zagadnień w których 
interesy polityczne ocierają się tak 
blisko o ideę. że nawet człowiek tak 
subtelny jak Voltaire mógł się pomy- 
lič. 

GENEWA (Pat), W dalszej dysku- 
sji w sprawach mniejszości narodo- 
wych 'w szóstej komisji Ligi Narodów 
przemawiał jeszcze lord_Cecil, który 
wystąpił przęciw głównym sugestjom 
niemieckim. 

Zabierając ponownie głos delegat 
niemiecki oświadczył, że Niemcy go- 
towe są zgodzić się na generalizację 
zobowiązań mniejsościowych pod wa 
runkiem, aby wszystkie państwa eu- 
ropejskie na to się zgodziły. Po dekla 
racjach delegata Jugosławji i ministra 
Benesza powierono sprawozdawcy p. 
Guani opracowanie raportu dla Zgro- 
madzenia. 

    

   

Niemcy kontynuują obstrukcję. 
BERLIN (Pat), Jak podkreśla biu 

ro Conti, berlińskie koła polityczne na 
podstawie informacyj Reutera uważa 
ią plan zwołania konferencji londyń 

skiej za rozbity. Opinja ta znajduje 
również wyraz w prasie niemieckiej, 
która mówi wręcz o zaniechaniu pla 
nu zwołania konferencji przez angiel 
skiego ministra spraw zagranieznych 
Simona, Winę niepowodzenia starań 
angielskich przypisuje się Francji, 
której premjer — jak zaznacza dalej 

komunikat biura Conti — odrzucił 
żądania uchylenia inkryminacyj Nie- 
miec. 

Rząd Rzeszy liczy się z możliwoś- 
cią, że konferencja rozbrojeniowa, mi 
mo nieobecności Niemiec, będzie kon 
tynuowana, niemniej jednak — jak 
podkreśla w końcu komunikat — kon 
terencja taka byłaby tylko zdekompie 
towaną częścią całości, niezdolną do 
spełnienia swych zadań. 

  

Herriot uzgadnia. 
PARYŻ (Pat). Wczoraj po połud- 

niu, po zakończeniu posiedzenia Ra 
dy Ministrów Herriot przystąpił do* 
dalszej akcji dyplomatycznej związa- 
nej z inicjatywą Anglji w sprawie 
zwołania w Londynie konferencji roz 
brojeniowej. Sprawa udziału Francji 
w konferencji londyńskiej nie jest do 
tychczas zdecydowana. Dziś premjer 
Herriot odbędzie dłuższą rozmowę z 
delegatem Stanów Zjednoczonych na 

konferencję rozbrojeniową Norman 
Davisem który zatrzyma się w drodze 
do Londynu w Paryżu, gdzie zakomu 
nikuje poglądy Waszyngtonu na prob 
lem równouprawnienia zbrojeń i wo- 
góle na sprawę konferencji londyńs- 
kiej, na której rząd Stanów Zjedno- 
czonych reprezentowany ma być 
prez jednego przynajmniej obserwato 
ra. 

  

Francuski plan bezpieczeństwa. 
PARYŻ (Pat). Projekt delegacji fran 
euskiej na konferencję rozbrojeniową 
mający na celu opracowanie planu 
bezpieczeństwa związanego z rozbro 
jeniem, nadszedł dziś do Paryża. Wg. 
pewnych inrofmacyj projekt ten ma 
zawierać, pośród głównych klauzul, 
propozycję paktu  konsultatywnego, 

system kontroli i sankcyj, umiędzyna 
rodowienia lotnietwa. cywilnego, ogra 
niczenia i redukcji pewnych rodza- 
jów broni, specjalnie natury ofenzy 
wnej. Wreszcie ma on podobno pod- 
kreślać konieczność utrzymania klau- 
zuli militarnej traktatu wersalskiego 
z pewnemi odchyleniami. 

Mała konferencja rozbrejeniowa w Londynie 
i jej kulisy. 

GENEWA, (Iskra). W sprawie za 

powiadanej od kilku dni przez rząd 
angielski konferencii w Londynie, 
mającej na celu omówienie niemiec 
kich żądań w sprawie równości zbro 
jeń, otrzymujemy ze strony dobrze 
poinformowanej następujące wiado 
mości: U ь 

Inicjatywę tej konferencji nalęży 
przypisać osobiście Mac Donaldowi, 
który chciał w Londynie zebrać wy 
łącznie przedstawicieli Francji, Sta 
nów Zjednoczonych Am. Półn., Wiel 
kiej Brytanji, Niemiec i Włoch bez 
udziału innych państw, przyczem by 

ła brana pod wagę ewentualność za 
proszenia Polski i Belgji. Sir Simon, 
którego poczynania i taktyka w wielu 
wypadkach odbiega od polityki Mac 
Donalda, był w tym wypadku jednak 
wykonawcą zamierzeń premjera Wiel 
kiej Brytanji. 

  

Należy stwierdzić, że ze strony 
francuskiej bynajmniej nie špieszą 
się z przyjęciem propozycji angiel- 
skiej. Ze strony zbliżonej do delega 
cji francuskiej informują nas, że Her 
riot dał do zrozumienia Simonowi, iż 
wszelkie pertraktacje na temat rów 
ności zbrojeń niemieckich, a szcze- 
gólnie zamierzone pertraktacje w Lon 
dynie mogłaby Francja prowadzić wy 
łącznie w ścisłem porozumieniu i przy 
współudziale wszystkich sygnatarju 
szy Traktatu Wersalskiego, a przede 
wszystkiem aljantów Franeji. Dlate 
go też uważa on swój ewentualny wy 
324 do Londynu najwyżej za akt kur 
tuazji w stosunku do angielskiego za 
proszenia. W każdym razie nie jest 
on skłonny do przeprowadzania tam 
jakichkolwiek obowiązujących roz 
mów. 

Konferencja londyńska odroczona. 
PARYŻ. 6.X. (Pat). Ambasador Wielkiej Brytanji zawiadomił 

w czwartek wieczorem premjera Herriota, że rząd brytyjski posta- 
nowił odroczyć termin projektowanej konferencji 5 mocarstw. 

  

Premjer węgierski opowiada się : 
a 

za „pokojowym 
BUDAPESZT (Pat). Premjer Goemboes 

wygłosił dłuższe expose, w którem między 

innemi oświadczył: Światowy kryzys ekono- 

imiczny jest w znacznym stopniu następst 

wem pokojowych. opartych 

niesprawiedliwości. To też uważamy za ko- 

nieezne propagować w sposób pokojowy 

  

traktatów na 
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Litwa głosowała za Polską. 
Rewelacje „„Kurj. Porannego". 

Redaktor „Kurjera Porannego* 
dr. Wł. Włoch nadesłał z Genewy do 
swego pisma telegram w którym do 
nosi na podstawie uzyskanych infor 
macyj, że państwami, które głosowa 
ły przeciwko wyborowi Polski do 

Powyż mimo, że    za informacja 

nie powtórzyli jej inni koresponden- 

ci, przebywający w Genewie, zasługu 

je na wiarę, ponieważ pochodzi od po 

ważnego dziennikarza. W fakcie od- 

dania przez przedstawiciela Litwy 

głosu za Polską przy wyborach do 

Rady Ligi, można dopatrzeć się zna- 

miennego gestu politycznego. Jest to 

z jednej strony kurtuazyjny rewanż za 

stanowisko zajęte przez opinję polską 

w niedawnym konflikcie litewsko-nie 

mieckim o Klajpedę. 

Ten motyw zachowania się p. Zau 

niusa nie zdaje się być jednak jedy- 

nym i najważniejszym. Gratulacje zło 

żone przez przedstawiciela Litwy de- 

legacji polskiej należy rozumieć jako 

Rady Ligi są Niemcy, Węgry, Czecho 
słowacja i Szwecja. Natomiast Litwa 
głosowała za Polską i p. Zaunius po 
wyborze podszedł do ,delegacji pol 
skiej i złożył jej gratulacje. 

wyraźne zaznaczenie, że polityka li- 

tewska zachowuje samodzielność wo- 

bec Berlina i nie należy do jego sta- 

łych, bezwarunkowych satelitów. To 

polityce godzi 

ostrzem w Polskę nie jest eo ipso au- 

tomatycznie niemal. korzystnem dla 

Litwy. Przykładanie ręki do zwycię- 

stwa junkierskiego nacjonalizmu nad 

Polską nie rokuje Litwie niczego do- 

brego. Rząd Papena nie jest oczywiś- 

cie bardziej ustępliwy na punkcie 

przyszłości Kłajpedy, niż Stresemann, 

który wszak uznawał ją za depozyt 

niemiecki oddany Litwie na pewien 

okres. 

Jeżeli informacja „Kurj. Por.* 

nie zostanie ofiejalmie zdementowana 

co w niemieckiej 

  

przez Kowno, a nasze przypuszczenia 

co do motywów tego godnego uwagi 

kroku litewskiego przyszłość potwier 

dzi — będzie mrożna z zadowoleniem 

stwierdzić pewien znamienny zwrot 

w ocenie przez Litwę jej roli i jej pań- 

stwowego interesu w splocie zagad- 

nień niemiecko-litewsko-polskich. 

Testis. 

P. Prezydent zwiedził 
wystawę. 

WARSZAWA (Pat). W; dniu 6 b. 

m. o godzinie 10.30 Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie p. 

premjera Prystora zwiedził wystawę 

„Tani dom własny* na Bielanach. 

Helne-Medina w Prusach 
Wschodnich. 

LIPSK. (Pat). Choroba Heine-Medina wy- 

stąpiła znowu w kilkunastu wypadkach w 

Prusach Wisehodnich. Wi Saksonji stwierdzo 
no dotychezas 17 nowych zachorowań, w 

tem 4 wśród esóh starszych. 

rewizjonizmem“, 
ideę rewizjonistyczną. Dążymy do wzmoc- 

koniaktu pomiędzy poszczególnemi 

państwami w dziedzinie gospodarczej. Mamy 

nadzieję, że duch konferencji lozańskiej za- 

triumfuje na całej linji, co przyczyni się do 

zwalezenia kryzysu Jest to przedewszyst 

kiem obowiązkiem wielkich mocarstw, do 

których Włęgry się przyłączą. 

Zwarcamy wielką uwagę na zagadnienia 

handlu zagranicznego i przywiązujemy spec 

jalne znaczenie do układów długotermino- 

wych, wychodząc z założenia, że życie gos- 

podarcze nie znosi prowizorjum. Zdajemy 

sobie sprawę z charakteru rolniczego na 

szego państwa i wynikających stąd potrzeb 

Mam nadzieję, że i inne państwa zrozumie- 

ją korzyści, płynące z wzajemnej wymiany 

swych produktów. 

chodki o politykę zagranfczną 
rząkh nie zamierza wprowadzaćj żkdnych 
zmian. Specjalnie podkreślamy ścisłość węz 

łów politycznych i gospodarczych, łączących 

nas z Włochami. Stwierdzamy z zadowole- 

niem, że stosunki Węgier z innemi wielkie- 

mi mocarstwami są również: dobre. Będzie- 

my te stosunki utrzymywać. Stosunki nasze 

z najblijszymi sąsiagdami ostatnio uległy 

poprawie. Będziemy ten stan rzeczy pogłę- 

biać, o ile tylko te państwa okażą zrozu- 

mienie dła naszych słusznych żądań. Roz- 

wiązanie kwestji mniejszościowej wpłynęło- 

by niewątpliwie korzystnie na nasze stosun- 

ki z najbliższymi sąsiadami. 

nienia 

Jeżeli 

Kto wygrał? 
W/ARSZAWIA. (Pat). W 24-m dniu ciag- 

nienia V klasy 25 Polskiej Państwowej Ło- 
terji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 

20 tysięcy zł. — 68.522 i 120.699, 15 ty- 
siecy — 69.473, po 5 tysięcy 12.013 i 44.330, 
po 3 tysiące — 40.612, 57.123, 60.801, 82.282, 
115.462, 142.098, 153.514.
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„PIATILETKA“ A ZACHOD. 
„Piatilelka* nie przestaje być w 

Europie Zachodniej tematem rozwa 
żań ekonomicznych, politycznych, ba, 
nawet filozoficznych. Zbyt wielką ro 
lę odegrywa olbrzymia Rosja w świa 
towym układzie sił gospodarczych i 
zbyt głębokie przesilenie pizeżywó 
glob ziemski — by mogło być inaczej. 

Pismo „Revue Belge* rozpisało nie 
dawno ankietę wśród wybitnych uczo 
nych, polityków i ekonomistów, prag 

nąc uzyskać ich opinję w sprawie 
„piatiletki*. Podajemy tu parę takich 
głosów, by czytelnik polski miał poję 
cie, jak zapatruje się na eksperyment 

sowiecki Europa Zachodnia. 

Przedewszystkiem więc zabiera 

głos hr. H. Keyserling, znakomity fi 

lożof niemiecki i głęboki znawca psy 

chologj zbiorowej: „Nie znam mitu 

bardziej wiełkiego i przerażającego — 

od czasów faraonów, którzy budowa 

li piramidy, kosztem miljonów ludz 

kich żywotów — niż mit „piatiletki”. 

Niezależnie od tego, czy „piatiletka“ 

się uda czy też nie, zdecyduje ona o 

przyszłości Rosji. Wierzę głęboko, że 

od czasów krucjat nie przeżyła Euro 

pa ani Azja nic potężniejszego, aniżeli 

„piatiletka”, w którą cała młodzież 

rosyjska wierzy, jak wierzyli męcze 

nicy w Jezusa Chrystusa. Powoływa 

nie się na fakty i liczby nie gra tu ża 

dnej roli. Musimy się odtąd liczyć z 

nowym, rodzącym się światem. który 

ogarnie całą Rosję i Azję. W Rosji ro 

dzi się nowa, pierwsza od „czasów 

chrystjanizmu i sprzeczna ze wszyst 

kiemi współczesnemi ideałami Zacho 

    

Jak widzimy, hr. Keyserling skłon 

ny jest do entuzjazmowania się „piati 

łetką*, w mistycznym tego słowa zna 

czeniu. Zgoła inaczej zapatruje się na 

„piatiletkę“ hr. Sforza, b. minister i 

ambasador włoski: „Powtarza SIę 

stara historja moskiewska.. Peters 

burg, stworzony sztucznie na fińskich 

błotach był jedynie realizacją gigan 

tycznego planu Piotra Wielkiego, któ 

ry również wierzył, że przebudowuje 

Rosję. „Piatiletka“ jest Petersbur 

giem Stalina. O ile jednak Petersburg 

Piotra Wielkiego przetrwał po dziś 

dzień, a więc opłacił ofiary, o tyle ko 

rzyści „piatiletki* nie zrównoważą 

ofiar nowych niewolników rosyjskich 

przedewszystkiem zaś ofiar moral 

nych, Pod nazwą  „piatiletki* rozu 

miem nową groźną formę niewolnict 

wa, które niechybnie spowoduje w na 

rodzie rosyjskim bolesny upadek du 

chowy. Nie wierzę ani w realny suk 

ces, ani też w oczywiste załamanie się 

„piatiletki*. Rosja wyjdzie z pewnoś 

cią z tego eksperymentu bardziej ubo 

ga, bardziej wygłodzona niż dawniej. 

1 bardziej spodlona, gdyż każdy bluff 

—- zarówno sowiecki, jak faszystow 

ski — upadla“. 

Teraz posłuchajmy opinji belgij- 

skiego męża stanu Emila Vandervel 

de'a. Jako przewodniczący Il-ej mię 

'dzynarodówki socjalistyczno-robotni 

czej, nie może on — z urzędu niejako 

— potępiać w czambuł sowieckich wy 

siłków: „Dyktatura rewolucyjna do 

szła w ciągu kilku lat do wyników, 

jakiemi nie mogli się poszczycić w 

fRosji carskiej kapitaliści zagraniczni. 

Dyktatura ta stworzyła bogato wypo 

sażony wielki przemysł i to w kraju 

wyniszczonym przez wojnę oraz „siły 

antirewolucyjne, stosujące względem 

Rosji „politykę kolczastego drutu... 

Jak się zdaje, „szósta część świata 

'(Rosja), ze swą skrajną różnorodnoś 

cią stref klimatycznych, od strefy 

lasów północnych począwszy, a koń 

cząc na strefie bawełny i herbaty w 

Krymie i Turkiestanie, mogłaby wy 
starczyć sobie łatwiej, niż szereg in 
nych krajów... W Rosji panuje kry 

zys. Nie jest to jednak kryzys nadpro 
dukcji, a tylko kryzys „podproduk 

cji, nie chodzi tam o wstrzymanie fa 
bryk, a tylko o ich uruchomienie. W 
Rosji niema bezrobotnych. Wszystko 

PRZ 
Ulica Połocka. Numer wiadomy 

wszystkim. Dom, jak wszystkie inne 
dokoła, niczem się nie różniący od in 
nych domów Zarzecza. W dzień jak 
dziś jesienny dokoła sypią się złote du 
katy liści, które wiatr porywa i z sze 
łestem nięsie na swoich wielkich skrzy 
dłach. W nocy wiatr hula po pustej 
przestrzeni, bezkarnie trąca szyldy i 
liczne wywieszki. Tablica nad bramą 
wskazuje, że tu się mieści ,„.dom no 
clegowy*, utrzymywany z funduszów 
miejskich, z jakiejś kapaniny opieki 
społecznej, której tu niestety nigdzie 

nie widać. 
Odpowiednio przebrany wchodzę 

do tego przybytku z lękiem i lekkiem 
biciem serca. Tyle się przecie czło 
wiek napatrzył i nasłuchał o nijsamo 
witej nędzy, która tu swoje azylum 
znalazła, ciepły kąt i możność przespa 
nia długiej nocy jesiennej, ociekają 

cej deszczem, 

  

Pierwsze wrażenia. 

Odrazu na wstępie napatoczyłem 
się na ,,hrabiego*, który kaszłał zgo 
ła nieprzyzwoicie, gdyż zdołał się w 
ciągu ostatniej nocy, spędzonej na ła 
wce na placu Orzeszkowej przeziębić 
porządnie. Kłuło go w boku miał ka 
tar i podniesioną temperaturę. 

Długa sala, objęta dwurzędem 
prycz i nar. Z sufitu sączy się mdłe, 
zaropiałe Światełko z odrutowanej 
lampki elektryczej. W tem nastroju 

to nie może czynić głębokiego wraże 
mia na 25 miljonowym tłumie bezro 
botnych w innych krajach... Zresztą, 
wszelkie przepowiednie na temat „pia 
'iletki* byłyby zbyt ryzykowne”. 

Paul van Zeeland, dyrektor belg'j 
skiego Banku Narodowego daleki jest 
od poglądów swego rodaka, którego 
opinję przytoczyliśmy przed chwilą: 
„Wydaje się rzeczą mało prawdopo 
ną by „piatiletka* jako kompleks 
wszystkich związanych z nią nadziei, 
mogła się udać. Częściowe wyniki bę 
dą zapewne osiągnięte. Ostatecznie bo 
wiem to wszystko co dotychczas w 
Rosji zbudowano nie może ulec kom 
pleinej zagładzie. Nie zmienia to jed 
nak postaci rzeczy. Rosja dusi się pod 
ciężarem okrutnej dyscypliny...* 

Przytoczyliśmy kilka głosów w 
sprawie „piatiletki*, Są to głosy lu 
dzi. szeroko na Zachodzie znanych, 
głosy luminarzy Europy. Podejście 
tych ludzi do pasjonującego dziś cały 
świat zagadnienia opierało się — jak 
widzieliśmy — na przesłankach ra- 
czej filozoficznych i socjologicznych. 
z dużą domieszką subjektywizmu. 
Dia możliwie wyczerpującego naświe 
tlenia problemu „piatiletki*, pozwól 
my teraz mówić faktom i cyfrom.. 

Londyńska „News Chronicle“: 
„Produkcja sowiecka znacznie się 
skurczyła. W okręgach rolnych atmo 
sfera staje się coraz bardziej naprężo 
na. W przemyśle ciężkim, w fabry- 
kach traktorów i samochodów daje 
się ostro odczuwać brak specjalistów 
i wyszkolonych robotników. W wyni 
ku tego, produkcja poważnie się 
zmniejsza, zaś kierownicy fabryk ży 
ja w ciągłej obawie. Personel robotni 
czy fabryk jest wprawdzie bardzo li 
czny, lecz składa się przeważnie z lu 
dzi, którzy nigdy przedtem w mieście 
nie mieszkali i którzy z maszynami 
nigdy nie mieli do czynienia. Wyco 
fywanie z obiegu maszyn i narzędzi, 
uszko lzonych wskutek nieumiejętne 
go obchodzenia się stało się w fabry 
kach sowieckich zjawiskiem powsze 
niem, przybierającem wprost rozmia 
ry klęski. Tak np. w wielkich zakła 
'dach przemysłowych w Rostowie szko 
dy tego rodzaju dotyczą 30 proc. ogó 
łu maszyn, W innych fabrykach odse 
tek ten jest jeszcze wyższy. 

Powierzchnia uprawna była w r. 
b. o 21 milj. akrów mniejsza, niż w 
r. ub. Już na 3 miesiące przed nowe 
mi zbiorami, dawał się odczuć w licz 
nych okręgach głód i niedostatek, M. 
in. wieśniacy z nad Wołgi odczuwają 
stale dotkliwy brak cukru, niezbędne 

go do konserwowania obfitych w r. 
ub. zbiorów owoców oraz brak sok, 
bez której znów nie da się pomyśleć 
konserwacja ryb. Bardzo przeciętne 
zbiory na Ukrainie, w Syberji Zachod 
niej i na Kaukazie Północnym nie 
mogą rozproszyć obaw głodu na wio 
SE 

  

  

     

Stefan Lauzanne, na lamach „Le 
"Matin“: „Piatiletka“ przewidywala do 
prowadzenie ogėlnej dlugošci kolei 
rosyjskich do 98.000 klm. Nie jest to 
wcale cyfra fenomenalna. Gdyby roz 
budowa kolei rosyjskich postępowała 
w tempie przedwojennem — jak np. 
za rządów Kokowcewa — długość ich 
wynosiłaby dziś conajmniej 115.000 
'klm, Tak więc plan sowiecki znacznie 
'ustępuje planowi carskiemu...* 

Paryski „Intransigeant*: „Wiele 
przyczyn się składa na załamanie się 
„piatiletki“. Przedewszystkiem, brak 

kapitałów i kredytów. Pozatem brak 
'sił fachowych. Robotnik, a nawet in 

żynier rosyjski, mający kierować 
skomplikowaną maszynerją, łamią na 
rzędzie w swygh niezręcznych rękach. 
Apostołowie bolszewizmu mogli wpo 
'ić w naród rosyjski mistykę, która go 
pociesza we wszystkich cierpieniach 
Nie mogli jednak wpoić weń techni 
BET 

Londyńskie „Times*: „Z oficjal 
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wem oświetleniu w tem niemal Meter 
lincowskim  światłocieniu wszystko 
zdaje się być koszmarnem, tem wię 
cej, że widzi się sceny, które się mo 
gły tylko zrodzić pod wpływem chyba 
lektury Poego. Jakby postacie stare 
go Goy i zeszły z jego płócien i sabat 
potworny chciały urządzić. Właśnie 
liczne towarzystwo bezdomnych kła 
dło się do snu. Zaduch jest niedowy 
trzymania, powietrze tak ciężkie, że 
możnaby je krajać na kawałki i poda. 
wać, Nic dziwnego: kilkudziesięciu łu 
dzi w łachmanach, od wielu miesięcy 
niezmienianej bieliźnie (o ile naturał 
nie bielizna nie należy do miłych 
wspomnień) rozbiera się i nakrywa 
czem kto ma. Rozmowy prowadzone 
są we wszystkich językach i nikt niko 
go nie krępuje. 

Spotkałem swoich znajomych: Te 
ofila, bezrobotnego i bezdomnego mu 
rarza i Franuka—kociarza i Wańkę, 
noszącego pseudonim „kulasa*, gdyż 
utykał na lewą nogę. Móżna go zresz 
tą spotkać prawie codziennie na bilar 
dach, gdzie trzyma „mazę“ i z tego 
przeważnie żyje. Pozatem kilku zna 
nych z widzenia z dworca kolejowego 
w Wilnie. : 

— O, jest „fryc“ — zawolalto kilku 
na pół rozebranych, drapiąc się niemi 
łosiernie pod pachami, 

— To mój znajomy — przedstawił 
mnie Teofil. 

A pocichu szepnął mi na ucho: 

pływa wniosek że nadzieje ZSRR ustą 
piły miejsca rozczarowaniu i oba 
wom. Raport komisarza ciężkiego 
przemysłu głosi, że przemysł znajdu 
je się w warunkach bardzo niezada 
walających i że od wiosny produkcja 
żelaza i stali, niezbędnych dła innych 
fabryk znacznie zmalała. Kolejnictwo 
1 transport kompletnie się załamały. 
Fabryki w Niżnim, które miały pro 
dukować po 50.000 jednostek rocznie, 
wyprodukowały zaledwie kiłkaset wo 
zów, przyczem pewna ich liczba nie 
była wykończona.* 

Wreszcie, na zakończenie, a zara 
zem dla wykazania, że prasa zachod 
nio-europejska nie powinna w tym 
wypadku być posądzana o stronni 

* czość, przytoczę głos o „piatiletce** źró 
dła najbardzej chyba autorytatyw 
go, głos moskiewskiej „Prawdy*: 
„Rozbudowa, przewidziana w pięcio 
letnim planie, mogła być dokonana 
jedynie w 60 proc.. Braknie nam ma 
terjału i personelu. Koleje centralno- 
azjatyckie otrzymały zaledwie 28 pro 
cent szyn, 22 proc. podkładów i 6 

proc. cementu. 
Jeżeli chodzi o zreasumowanie 

wszystkich tąch, skłaniających raczej 
ku pesymizmowi, aniżeli ku optymiz 
mowi, poglądów na zdobycze .,piati 
letki*, pozostawiamy ten wdzięczny 
trud czytelnikowi. 

  

T. J--ski. 
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Litwinow opuścił Genewę. 
GENEWA (Pat). Donoszą urzędo- 

wo, że Litwinow odjechał do ZSRR i 
powróci do Genewy na sesję prezyd- 
jum konferencji rozbrojeniowej. 

Partja pracy domaga się skreślenia długów 
i odszkodowań. 

LONDYN (Pat). Konferencja par- 
tji pracy przyjęła jednomyślnie rezolu 
cję, dotyczącą długów wojennych i od 
szkodowań. Rezolucja głosi, że stoso 
wane dotychczas w tej dziedzinie pla 
ny pociągnęły za sobą każastrofalne 

Partia Hugenberga za 
BERLIN (Pat). Na kangresie del:- 

gatów partji niemiecko-narodowej w 
Berlinie Hugenberg wygłosił mowę 
polityczną, w której między innemi 
ostro krytykował Hitlera, nazywając 
narodowy socjalizm tumanieniem na 

następstwa gospodarcze i domaga się 
niezwłocznego podjęcia rokowań o 
całkowite skreślenie długów wojen- 
nych i zaniechania rujnujących odsz- 
kodowań, ściąganych z krajów zwy- 

ciężonych. 

restauracją cesarstwa. 
rodu niemieckiego. Następnie zabrał 
głos tajny radca Quatz, oświadczając. 

że ostatecznym celem prac nad odbu- 
dową Niemiec musi być przywrócenie 
cesarstwa pod panowaniem Hohenzal 

lernów. 

Lot kpt. Karpińskiego. 
BAGDAD. (Pat). Kapitan Karpiński wy- 

startował o 9.15 z Aleppo. O godzinie 15.15 
Karpiński, lecąc ponad pustynią Syryjską. 
cminął burzę i wylądował w Bagdadzie, od- 
ległym © 800 km. od Aleppo. 

TEHERAN (Pat). Kapitan Karpiński przy 
LŽ 

  

był tu 6 bm. o godz. 15 po 5-godzinnym bar 
dzo trudnym locie. Na lotnisku warszawskim 
witali kpt. Karpińskiego poseł Rzeczypospn- 
litej Hempel, generalny inspektor lotnietwa 
perskiego i przedstawiciele kolonji polskiej. 
Odlot do Heratu nastąpi 8 bm. 0 6 rano. 
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TORNADO NAD RIWJERĄ. 
Obrazy straszliwego zniszczenia po przejściu huraganu. 

Podróżni pociągu pośpiesznego, zdążają- 
eego w dn. 3 bm. z Paryża do Nicei, zbudze 
ni zostali koło stacji Frejus silnym wstrzą- 

sem. wskutek nagłego zahamowania ekspresu 
Droga była przecięta, a tor kołejowy zalany 
wodą na 2 metry wysokości. Gwałtowny 
wiatr wstrząsał wagonami, deszcz siekący 
przenikał do przedziałów, tworzące kałuże wo 
dy. Po dłuższym dopiero czasie nadszedł po 
ciąg ratowniczy z Tulonu, który zabrał zzięb 
niętych i zdenerwowanych podróżnych z pow 
rotem do Marsylji. Szalejący huragan odciął 
ad świata Lazurowy brzeg. Od Sainte Maxi- 
me do Nieei wybrzeże prezdstawiało się jak 
łańeuch zburzonych domów, zerwanych wi- 
churą mostów, przewróconych w zatokach 
portowych statków, załanych dróg. Jedna 
nee wystarczyła, aby „kraina marzeń*, kwiet 
nik palm i pnących róż, zamieniła się w zni 
szezene siłą żywiołu pobojowisko. Drogi ko- 
lejowe i iautomobilowe, łączące wszystkie 
miejscowcści wybrzeża i niemał ocierające 
się o tak spokojne zwykle fale morza Śród 
ziemnego, znikły pod naporem wody, na któ 
rej pływały. szezątki dachów, mebli i najro 
zmaitszych przedmiotów. Wioski opustosza- 
ły. winniee zostały zniszczone, stadjony spor 
towe zamieniły się w jeziora. 

Huragan przypadł podczas pięknie rozpo 
czynającego się sezonu jesiennego na Riw- 
jerze, zareklamowanego niezawodnym atu- 
tem „ostatnich promieni letniego słońca*. 
Stroskani hotelarze kazali Śpiesznie wy- 
pompować wodę z piwnice, ustawić nowe bud 
ki kąpielowe na piasku i starali się robić 
„bónne mine au mauvais jeu*. Obawa o nt- 
ratę z trudem zdobytych gości, których mug 
łyby wypłoszyć przedłużające się deszcze, 
była głównym powodem ich troski. Ale 405 
cie nie podadli się panice. Dzięki istnieniu 
kabla podziemnego w Nieei, Cannes i Anti 
bes, komunikacja telegraficzna i telefoniczna 
nie została pęzerwana. Anglicy i Amerykanie 
mogli rozsyłać depesze, że „są cali i nie im 
nie zagrażać. Przeżyć torrado, gdy się spało 
wtedy w wygodnem łóżku hotelowem, jest 
także sensacją. Tylko ktoś przesądny przy- 
pomniał przepowiednię jakiejś wróżki © ma 
jącem niezadługo nastąpić zalaniu Jasnego 
Brzegu przez morze. Sceptyk odparł, że prze 
powiednia ta była wymyśloną przez przed- 
siębiorców miejscowych i miała skłonić tu 
rystów do zwiedzania Riwjery, zanim zuik- 
nie ona z powierzchni ziemi. 

-
 

Najbardziej ucierpiało wskutek katastro- 
fy wysunięte na zachód Saint Raphael, naj- 
mniej — część wybrzeża koło granicy włos- 
kiej, od Nieei do Mentony. Dzięki temu gra- 
cze kasyna w Monte Carol mogli nie przery- 
wać przez całą noe matehu z losem o skro- 
mną sumkę kiłkunastu tysięcy franków. — 
Szezelnie zasłonięte okna nie dopuszczały 
błasku błyskawie, a wytężony słuch graczy, 
chwytając słowa krupiera, nie rozróżniał ry 

ku wiatru na dworze. 
Akcja ratunkowa, zorganizowana przy po 

mocy strzelców alpejskich odbywała się szyb 
ko i sprawnie. Uruchomiono natychmiast ko 
munikaeję samolotową. Trzeba jednak wielu 
miesięcy i wielu miljonów, aby straty zosta- 
ły wyrównane. Słońce południa, które zaś- 
wieciło już na drugi dzień po burzy, będzie 
najlepszym sprzymierzeńcem wysiłków ludz- 
kich. M. С. 

Zjazd prezesów Okr. Urzędów 
Ziemskich. 

WARSZAWA. (Pat). Wiezoraj zakończyły 

się w Ministerstwie Rolnictwa i Reform ob- 

rady zjazdu prezesów Okręgowych Urzędów 

Ziemskich, które toczyły się pod przewod- 

nictwem ministra Ludkiewicza. Wj toku ob- 

rad poszczególni prezesi złożyli sprawozda- 

nia o stanie i warunkach pracy w okrę- 

ach; Następnie została przedyskutowana 

kwestja dalszych oszczędności w budżecie 

na rok 1932-33. Ponadto zjazd zajął się omó- 

wieniem szeregu zagadnień z dziedziny par 

celacji i meljoracji. 

  

Strajk w gazowni 
warszawskiej. 

WIARSZAWIA. (Pat). Witzoraj od same- 
go rana odbywały się w magistracie narady 
nad sytuacją, wytworzoną przez strajk pra- 
cowników gazowni miejskiej. Po dłuższych 
obradach postanowiono upoważnić dyrekcję 
gazowni do skompletowania nowego zespołu 
pracowników celem utrzymania normalnego 
funkcjonowania gazowni miejskiej. Zwoła 
my na ogdzinę 18 wiec pracowników, nale: 
żących do t. zw. bloku. nie doszedł do skut- 
ku. O godzinie 23 grupki pracowników usi- 
łowały zorganizować wiec w lokalu OKR w 
Alejach Jerozolimskich. W' związku z usi- 
łowaniem odbycia nielegalnego wiecu aresz- 
towano kilka osób. 

MAZUR TCA OW TRZE ZOPTOODIRZCOKCZAE 

Popierajeie Przemysł Krajowy 
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Z dn. |-go października b.r. objął dzierżawę BUFETU klubu „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. 

> 
Ė Ceny umiarkowane. 

— Daj im papierosa! 

Wyciągnąłem mocno napoczętą 

aczkę „Wand*. 

Starosta i zarząd. 

Prowadzi mnie Teofil do pryczy 
w środku. Stajemy przed osobnikiem 
bez koszuli/w cyklistówce na łbie. Ga 
łe ciało wytatuowane. Na piersiach 
mocno obrośniętych portret jakiejś 
piękności kobiecej misternie wykona 
ny. Na prawem oku skałka. To sta 
rosta sali, któremu przedstawiają 
mnie jako swego znajomego murarza 
z Grodna. Podchodzą też „hrabia“ i 
Franuk, aby zaświadczyć, żem swój 
człowiek. Starosta patrzy na mnie je 
dnem okiem, tak że się słabo zrobić 
może od tego spojrzenia. Wreszcie ki 
wa głową i wyciąga łapę obrośniętą 
długiemi włosami. Szczęściem nie po 
mnie, lecz po papierosy. Wziął żaczkę 
dał mi jednę ,„„Wandę* i obrócił się na 
drugi bok. Starosta jak mi potem opo 
wiadano, spędził kilkanaście lat w róż 
nych więzieniach Rosji i Polski i 
wprowadził taki porządek więzienny 
wśród mieszkańców domu noclegowe 
go. 

„Człowiek z inicjatywą* — moż 
na powiedzieć. Sam jest autokratą, 
ma do pomocy kilku drabów, którzy 
też odsiadywali kary za mniejsze lub 
większe kradzieże. Odrazu zmnienił 
się stosunek do mnie. Wskazano mi 
miejsce, którego bez pozwolenia sta 
rosty nikt zająć nie może. Gdyby nie 
pomoc Teofila musiałbym zapłacić 
frycowe i to bardzo nieprzyjemne. 
Nie uniknęło tego dwóch włościan z 

Podczas obiadów i kolacyj przygrywa orkiestra salonowa. 

Ceny umiarkowane. 
2 
M 

powiatu postawskiego, którzy przyby- 
li do Wilna, by stanąć na komisję in 
walidzką. Szli piechotą, 140 kilome 
trów, ludzie chorzy, napół ślepi (Ko- 
misja przyznała im po 90 proc. nie 
zdołności do pracy). Zaledwie zdąży 
łem usiąść na pryczy, usłyszałem w 
drugim końcu sali jęk jeden i drugi. 

— Co to takiego, — zerwałem się 

przerażony. 

—Daj spokój — zatrzymał mnie 
Teofil — bo przyczepią się jeszcze do 
ciebie. Lepiej zdaleka. To ta banda 

się bawi! Dobrze, że im koca nie dali, 

albo przez most nie prowadzili. 

W mroku zobaczyłem jakieś pło 
myki, wydobywające się z pryczy. To 
banda Starosty bawiła się w „rowc:* 
kosztem biednych inwalidów. Polega 
to na tem, że człowiekowi, który za 

śnie i to twardo, między palce nóg 
pakuje się grube paski papieru i za 
pala. Człowiek ten budzi się natych 
miast i odruchowo zaczyna przebie 
rać nogami, chcąc gasić ogień. 

Wypadki samosądu zdarzają się 

też często. 
— Przyszedł raz — mówił Franuk 

— jeszcze w zimie jakiści szewczuk. 
Mówił że z Lidy jest przyjechawszy. 
Starosta popatrzył na niego i coś so 
bie zaczął przypominać, że on służył 
konfidentem w policji śledczej. Zgo 

dził się, żeby nocował, ale po kilku go 

dzinach zrobili mu takiego koca, że 
na drugi dzień sinego do św. Jakóba 
zawiozło Pogotowie. 

Zainteresowała mnie jeszcze i dru 
ga sala domu noclegowego, sala prze 
znaczona dla inteligencji. Poszedłem. 

7 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

W'ARSZAWJA (Pat). DEWIZŻY. Gdańsk 
173,46 — 173,88 — 173,02; Londyn 30,82 —- 
30,97 — 30,67; Nowy York 8,917 — 8,937 — 
8,897; Paryż 34,9% i pół — 35,04 — 34,87: 
Szwajcarja 172,08 —- 172,46 — 171,60. Tea- 
dencja mocniejsza. 

PAPIERY PROCENTOWIEE. 4 proc. inwest. 
97; 5 proc. konwers. — 41 41 i pół; 6 proc. 
dolar. 55,25 — 55 i pół — 56; 7 proc. stabil. 
53,38; 10 proc. kolej. 100. Tendencja moc: 
niejsza. 

AKCJE. Bank Polski 89,50 — 90; Stara- 
chowice 9,25; Haberbusch — 46. Tendencja 
mocniejsza. 

POŻYCZKI polskie w Nowym Yorku. Dil 
lonowska 58,62 i pół; Stabilizacyjna 52. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 6. 10. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie ogólny obrót wynosił 1,286 i pół ton- 
ny, wtem żyta 120. Notowano za 100 klg. 
parytet wagon Warszawa w handlu hurto- 
wym, w ładunkach wagonowych: żyto 15,75 
— 16, pszenica jednolita 25,50 — 26, psze- 

nica zbierana 24,50 25, owies jednolity 17 
17,50, owies zbierany 16,50 — 17, jęczmi 
na kaszę 16 — 16,50, jęczmień browarny — 

18 — 19, gryka 17 — 19, proso — 18 — 20), 
groch polny jadalny z workiem 24 — 
groch Victoria z workiem 26 — 30, pelusz- 
ka — 18 — 19, siemie lniane bazis — 34—36, 

koniczyna czerwona surowa bez grubej ka- 
nianki 110 — 130, koniczyna czerwona bez 
kanianki o czystości do 97 proc. 130 — 145, 
koniczyna biała surowa 120 — 160, konicz 

na biała bez kanianki o czystości do 97 pr 
168 — 210, ziemniaki jadalne 4 — 5. 
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Sala inteligencji. 

Bez różnicy. Takie same prycze, 
taki sam zaduch, takie same, wymize 
rowane postacie, bez bielizny i ubra 
nia. Tylko twarze inne. Rezygnacja, 
bierna, beznadziejna apatja bije z o 
czu. Zdeklasowani inteligenci, poob- 
dzierani ze wszystkiego. Niegdyś biu 
raliści, zredukowani dawno, wyrzu 

ceni poza nawias życia. Naturalnie 
zgorzkniali. Nie ich nie cieszy, ze 

wszystkiego niezadowoleni, bajeczne 
podłoże dla agitacji komunistycznej. 
Gotowi są pójść na wszystkie możli 

we i niemożliwe kombinacje, by zdo 

być trochę pieniędzy. Przeważa typo 

wy „moral insanity*. 

Wśród tej apatycznej martwoty kił 
ku ludzi z oczyma świecącemi niesa 
mowicie. Chodzą po sali, rozmawiają 
z ożywieniem, lub grają w karty, w 
„oko“ lub „szmenia“. Od czasu do cza 
su z głębi przepastnych kieszeni wy 
ciągają zawinięty w papierek biały 
proszek. Sypią go na przegub między 
dwoma palcami i wciągają jednem 
pociągnięciem do nosa, oblizując po 
wielokroć to miejsce, by wyczuć jesz 
cze smak kokainy. 

Odchodzi właśnie „oko*.. Stawki 

są różne: drobny bilon, lub części gar 

deroby, które się na miejscu ocenia, 

po cenie przeważnie minimalnej 
Wielką popularnością cieszą się kwit 

ki lombardowe, należą jednak du rzad 

kości, bo i one zostały sprzedane han 

dlarzom na „bosakach*. 

Osobno w rogu sali gromadka cho 
rych. Wśród nich wybija się postać, 
jeszcze przed kilku laty dość popular 

dzieliła stanowiska 

    

.tucji przemysłowej. Porucznik rezer 
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padły w koiekturze Lot. Państw. 
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Srczęśliwe losy | kl. 46 Lotecji 
są już u nas do nabycia 

    
  

Z posiedzenia wileń- 
skiej Rady Miejskiej. 
Skarga Magistratu do wyższych ins- 

taneyj na decyzje Urzędu Wojew. 

Eks-lawnik Lokuciewski uzyskał 

emeryturę. 

Pierwsze, powakacyjne posiedze- 
nie Rady Miejskiej w kołach samorzą 

dowych oczekiwane było z wielkiem 

zainteresowaniem. 

Porządek dzienny obejmował 22 
sprawy. Gros czasu poświęcone było 

uwagom urzędu wojewódzkiego jako 

władzy nadzorczej na marginesie bu 

dżetu miasta na г. 1932—33. Władze 

wojewódzkie w swojem piśmie do ma- 

gistratu zaleciły, jak już podawaliś 

my, przedkładanie miesięcznych bud 
żetów do zatwierdzenia. Punkt ten 
stał się przedmiotem bardzo burzliwej 
dyskusji podczas której głos zabierali 
przedstawiciele wszystkich bez wyjąt 

ku ugrupowań, Wbrew słusznemu sta 
nowisku prof. Staniewicza, który da- 

remnie starał się wytłumaczyć celo- 
wość tego zarządzenia koniecznością 
ratowania samorządu przed ruiną 

nansową większość rady doszukała się 

w posunięciu władz nadzorczych za- 
machu na uprawnienia samorządowe 
i w rezultacie powzięła uchwałę w któ 
rej zgadza się na przedkładanie mie 
sięcznych budżeów do wiadomości 
nie zaś do zatwierdzenia. W wypadku 
nieuwzględnienia stanowiska rady 
miejskiej postanowiono wykorzystać 
przysługujące jej prawo i zaskarżyć 
decyzję urzędu wojewódzkiego do 
Najwyższego Trybunału. 

  

Jak już zaznaczyliśmy prof. Stanie 

wicz występując w obronie koncepcji 
władz wojewódzkich podkreślił, że o 
becnie po upływie 6 miesięcy stało się 
jasnem, że budżet jest nierealny i dla 
tego też stanowisko urzędu wojewódz 
kiego jest jedynem wyjściem dła ura 

towania miasta przed grożącą mu za 
gładą finansową. 

Łącznie z powyższą sprawą debato 
wano nad sprawą cofnięcia pracowni 
kom miejskim dodatku komunalnego 
Rada miejska i w tym punkcie nie po 

władz nadzor- 
czych i postanowiła dodatek ten u- 
trzymać nadal w mocy. 

Ożywioną dyskusję wywołało rów 
nież stanowisko urzędu wojewódzkie 
go w sprawie ustosunkowania się te 
goż co do uchwały Rady Miejskiej o 
skreśleniu etatu naczelnego lekarza 
szkół powszechnych. Jak wiadomo ra 
da postanowiła etat ten skreślić, wo- 
jewództwo zaś tej uchwały nie za- 
twierdziło. Wj związku z tem przyję- 
to uchwałę o zaskarżenie tej decyzji 
do min. spraw wewnętrznych. 

Następnie przyjęto do wiadomości 
uchwałę magistratu w sprawie przyz- 
nanej emerytury ławnikowi Łokn- 
ciewskiemu. 

Po załatwieniu kiłku jeszcze drob 
nych spraw, posiedzenie rady miej- 
skiej zostało zamknięte późną nocą. 
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EDSIONEK PIEKLA. 
na, Był urzędnikiem w jakiejś insty 

   wy W. P. Przyszła choroba — paral 
dotknął połowę ciała. Zaczął staczać 
się coraz niżej: wiadomo kryzys na 
rynku pracy, szczególnie dla kaleki. 
Teraz obdarty, w łachmanach, prawie 
bez butów, w jesionce, przypoc:inają 
cej jeszcze dawne, dobre czasy, chodzi 
po Wiłnie — oficer rezerwv, któr 
przedtem krwawił się w walce z na 
wałą bolszewicką. Mimowoli należy 
sobie zadać pytanie: czy niema jakie 
goś sposobu umieszczenia gdzieś tego 
człowieka. Przecież jest „Związek ofi 
cerów rezerwy*, jest „Federacja b. 
obrońców ojczyzny”, które mają w ła 
nie swego zarządu sekcje pomocy ke 
leżeńskiej i poszukiwania pracy. Czyż 
można pozwolić, by w okropnych wa 

runkach żył ten człowiek? 
Lecz idźmy dalej, Nie o fragmenty 

tu chodzi, ani o udzielanie rad, ani e 
szat rozdzieranie, ale o całokształt zja 
wiska bezdomności w Wilnie, które 
występuje w pełni z tych małych, dro 

bnych obrazków. Tylko bez łezki sem 
tymentu. Co pomoże senne ględzenic 
hermafrodytów społecznych. Trzeba 
raz rozerwać zasłonę, otaczającą tea 
świat i pokazać go takim, jaki jest w 
rzeczywistości: odziany w łachmany. 
śmierdzące potem i siarkowodorem. 

Więc opuśćmy tę salę zdeklasowa 
nej inteligencji i wróćmy do Teofila 

i Franuka, by przespać się obok nich 

na pryczy i część ich saów o pracy 

wziąć w siebie... 
T. Jacek Rolicki. 

aa Ano ` 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragedja uwiedzionej przez ojczyma. 

Przed kilku dniami usiłowała w 
Wilnie popełnił samobójstwo przez zatrucie 
słę esencją oetową niejaka panna Eugenia 
Z. pochodząca z prowineji. Młodą desperat- 
kę przewieziono wówezas do szpitala, gdzie 

udało się uratować ją od śmierci. W, trakcie 

przeprowadzonego dochodzenia wyszły na- 
jaw sensacyjne okoliczności. 

Przed trzema laty matka niedoszłej sa- 

mobójczyni ewdowiała i wkrótce potem wy 

szła zamąż za człowieka 6 wiele od niej 
młodszego, lecz ubogiego. Po upływie kilku 
miesięcy po ślubie ojczym zwrócił uwagę na 

swoją młodą i przystojną pasierbieę, do kió 
rej zaczął się umizgać. Pewnego razu wyko 

rzystawszy nadającą się okazję, kiedy w mie 
szkaniu nikogo prócz nich nie było, przy 
pomocy ordynarnego gwałtu zniewołił swoją 
pasierbicę i odego czasu zmuszał ją Sy- 
stematycznie do uległości. 

W! wyniku tej sytuacji panna zaszła w 
ciążę. Gdy ojczym dowiedział się © tem 
zażądał cd swej pasierbicy — kochanki by 
udała się niezwłocznie do Wilna eelem doko- 
nania sztucznego spędzenia płodu. 

Eugenja Z. przybyła do Wilna i w rozpa 
czy targnęła się na własne życie. 

Po wyjaśnieniu tych okolieznošei prze- 
ciwko ojczymowi niedoszłej samobójczyni 
wdrożono dochodzenie. (a). 

  

  

Napad w chęci zemsty. 
Wineenty Kozłowski, kiedy wracał oneg 

daj w godzinach popołudniowych z miaste- 
«zka Kropiwniey do Wilna, półtora kilomei- 
ra od miasteczka został napadnięty przez 
aieznanych osobników i uderzony przez niei 
w brzuch i głowę. 

Wineenty Kozłowski zeznał, że osobni 

ei nie do niego nie mówili i nic mu nie 
zabrali. 

Po otrzymaniu ciosu Kozłowski upadł na 
ziemię i stracił chwilowo pzrytomność. Po 

  

pewnym czasie nadjechała furmanka z wieś 
niakiem, który widząe jego stan odwiózł go 
od Wiilna i ułokował w szpitalu. 

Podczas dochodzenia wyjaśniło się, że 
Kozłowski został napadnięty przez znanego 
zawedewego złodzieja i jego kolegów na tle 
zemsty. 4 

Kozlowskiego uderzono tępem narzę; 
dziem. Stan jego zdrowia nie budzi obaw 
G życie, lecz jak stwierdził lekarz, rana gło 
wy może wywołać komplikacje. (r) 

Kradzież w Kasie Stefczyka. 
Kierownik Kasy Skarbowej w Słonim'e 

doniósł władzom policyjnym, że w dniu 30 
września rb. w czasie urzędowania ze skarb 
ca Kasy Skarbowej został skradziony worek 
z bilonem, zawierający 500 zł. 

Przeprowadzone przez słonimski Wydział 
Śledczy dochodzenie ujawniło sprawcę kra- 

 taciŚKAKREOWNIRKA 

dzieży, którym okazał się wożny Kasy Jó- 
zef Mucharski, który do kradzieży pienię- 
dzy przyznał się i oświadczył, że je wydał 
na pokrycie swych długów w sklepach. Mu- 
charskiego aresztowano i oddano do dyspo 

zycji władz sądowych. 

  

Dziś i dni następnych monument.film produkcji amerykańskiej 

Kino Dźwiękowe 

EDISON 
w LIDZIE 

NATCHNIENIE 
+ Gretą Garbo * Lewis Stonem w roli głównej 

wkRóTcE $ewilla, miasto miłości 
z Ramonem Movarro w roli głównej. 

UWAGA: W dniu 9 b. m. kino nieczynne. 

  

Zjazd lekarzy powiatowych 
woj. wileńskiego. 

W dniu wczorajszym p. wojewo- 
sda wileński Z. Beczkowicz wyjechał 
„do Głębokiego na mający się odbyć w 
„dniu dzisiejszym Zjazd lekarzy po- 
wiatowych województwa wileńskiego 

Z ramienia Departamentu Zdro- 
wia Ministerstwa Pracy i Opieki Spo 
łecznej w zjeździe tym weźmie udział 
p. dr. Kowarski. 

Kartofle tanieją. 

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły 
ssię już na terenie całego kraju prace 
mad kopaniem kartofli. Tegoroczne 
zbiory ziemniaków wypadły naogół 
lepiej niż średnio. Z tego powodu za 
notowano w ostatnich dniach znacz 
my spadek cen kartofli, które potania 

ły z blisko 4 złotych do 2 złotych na 
orzec. 

Bobry mnożą się. 
Dość licznie zamiezskujące w Stonim- 

sszczyź a szczególnie nad rzeką Szczarą 
bobry, w ostatnich czasach znacznie się roz 
ammożyły. Zwierzątka te przystąpiły obecn:e 
«ło budowy nowej chaty w okolicy Bytenia 
ma t. zw. bindugach. 

Z pogranicza. 
KOMISJA MIĘDZYNARODOWA NA 
POGRANICZU POLSKO-LITEWSK. 

Na terenie pogranicza  polsko-li 
tewskiego bawiła specjalna komisja 
złożona z przedstawicieli wyższych 
"wojskowych z litewskiego ministerst 
wa Obrony Krajowej i ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych oraz attaches 
państw: Niemiec, Rosji, Anglji i 
Czech. Komisja ta przez ostatnie dwa 

  

Z Wiina. 
6 P. P. LEG. — DRUKARZ. 

W: sobotę dn. 7 i w niedzielę du. 8 bm. 

ma boisku 6 p. p. Leg., na Antokołu odbędą 

ię dwa spotkania piłkarskie 6 p. p. Leg. — 

Drukarz. 

Początek meczu o godz. 3 po południu. 

ZAWODY NA PIÓROMONCIE. 

Atrakcją najbliższej sportowej niedziel: 
-w Wilnie będą bezwątpienia wielkie zawody 
kolarsko—atletyczne na Stadjonie Ośrodka 
Ww. F. 

Z lekkoatletów powitamy naszego repre 
zentanta Wfieczorka, który po powrocie х 
zagranicy będzie slartował w dysku i skoku 
wdał. 

Również ujrzymy na starcie elitę naszych 
łekkoatletów a więc: czołowi sprinterzy Wi! 
ma — Gniech, Kliks, i Krauze zmierzą swe 
siły, nie zabraknie też nalepszego biegacza 
Wilna — W. Sidorowicza startującego w bie 
gu na 3 klm. Bardzo ciekawie zapowiada się 
też bieg na 1500 mir, w którym Herman 

i Tomaszewicz, będą usiłowali zrewanżować 
«się Sameckiemu za porażkę na  mistrzost- 
wach szkolnych; jeżeli uwzględnimy ponadto 
start w tej konkurencji Sierdziukowa i Za- 
jewskiego — to ujrzymy naprawdę piękną 

"walkę dobrych biegaczy. 

Poza tem w rzucie kulą należy oczekiwać 
«kobrego wyniku od Fedoruk 

Z kolarzy będą startowali: mistrz Wilna 
Jasiński, zdobywca puharu Chochłowicz oraz 
ich stały rywal Kalinowski. Udział mistrza 
Grodna Szewiałły zwiększy bezwątpienia za: 
ciętość walki. 

W. jeździe figurowej ujrzymy pp. Brze- 
zinów. 

Miłą rozrywką dla publiczności będzie 
becność orkiestry wojskowej, urozmaicają 
skocznemi melodjami przebieg zawodów. 

Z Polski. 
ŁEGJA (POZNAŃ) — 1P.P. LEG. (WILNO). 

Wi najbliższą niedziełę rozpoczynają sę 
półfinałowe rozgrywki o wejście do Ligi. 
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dni objeżdżała poszczególne tereny 

graniczne położone na odcinkach 
Kołtyniany, Juchniszki,  Giedrojcie, 
Troki, Orany, Druskieniki. Komisja 
dokonywała pewnych zdjęć, czyniła 
pomiary topograficzne i t. p. 

NAGŁY ZGON PRZEMYTNIKA NA 

GRANICY. 
Na pograniezu polsko—łotewskiem, w po- 

wiecie brasławskim koło wsi Domoryszki га 
trzymany został przez oddział KOP. za nie- 
legalne przekroczenie granicy Jan Jurek lat 
60. Jurek zajmował się przemytem sołi. W 
chwili przytrzymania go z towarem Jurek 
nagle zmarł. Zwłoki zostały zabezpieczone 
dc przybycia władz sądowo-śledczych. 

KOGO I SOWIETY NIE CHGĄ? 

Z pogranieza donoszą, iż po raz pierwszy 
zdarzył się wypadek niewpuszczenia na łe- 
rėn sowiecki zbiega z Polski. Niefortunnynz 
zbiegiem okazał się Zygmunt Szereńko, za- 
wodowy włamywacz i oszust a ostatnio agi- 
tator komunistyezny pochodzący z Biało- 
stockiego. Szereńko będąc ścigany listami 
gończemi zamierzał na odcinku granicznym 
Domaniewicze przejść granicę. W| tym cela 
przy pomocy zawodowego przemytnika „ży- 
wego towaru* dostał się na teren sowiecki, 

lecz i tam nie przyjęto go tak, jak się tego 
spodziewał. 

Zbiega badano, rewidowano, pozabierano 
mu pewne dokumenty, a następnie z pole- 
cenia komendanta sowieckiego odcinka wy- 
siedlono na teren polski 

KATASTROFA 
SAMOLOTU NIEMIECKIEGO. 

Onegdaj rano wpobliżu wsi Krzywicże w 
rejonie Filipowa zauważono trzy samoło- 
ty krążące nad terytorjum połskiem. Samolo- 
ty te leciały wzdłuż pogranicza w kierunku 
Margrabowa. 

W| pewnym momencie jeden z samołotów 
począł opadać i lądował na wzgórzu nieda- 
leko wsi Krzywieze, oddałonej o 100 mtr. 
cd graniey polskiej. Jak się okazało był to 
samolot niemiecki, należący do eskadry kró- 
lewieckiej. 

  Na pierwszy ogień r 1: Poznań i Wilno. 
istrzowska drużyna Wiłna w Poznaniu 

będzie miała do czynienia z bardzo niebezpie 
cznym, przeciwnikiem. Legja — to drużyna 
twarda i nieustępliwa, której największą 

wartość posiada atak, szybko grający i odzna 
czający się dobrym ciągiem na bramkę. W 
ataku poznaniaków, obok trójki środkowej 
również skrzydłowi są dobrymi strzelcami, 
co widać zresztą z ostatniego meczu z Gwiaz 

dą. 
Pomoc więc i bramkarz wojskowych bę- 

dą mieli sporo pracy. 
O przypuszczalnym wyniku meczu turd- 
jest stwierdzić dziś coś pozytywnego. —- 

у sne boisko stanowi wielki 
plus dla Legji, jednak nie jest to atut de- 
cydujący. Wi każdym bądź razie zwycięstwo 
kiórejkołwiek drużyny nie powinno przekra 
czać różnicy 2 bramek. 

Nasi gracze powinni  przedewszystkiem 
pamiętać o tem, przegrana w niedzielnym 
meczu nie przekreśla stanowczo dalszych 
możłiwości wejścia do Ligi. Pamiętajmy, iż 
spotkania półfinałowe względnie stosunek 
bramek, to też nietylko przegrana, lecz rów- 
nież wynik cyfrowy spotkania ma tu wiełkie 
znaczenie. 

Od 1 p. p. Leg. nie mamy prawa wyma- 

          

   

  

  

   

gać wygranej — natomiast żądamy jednego: 
by grą swą godnie reprezentował Wilno. 

wpj. 
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Humor. 
POMOGŁO. 

Jakże się miewa twoja żona? Czy jest 
jeszcze tak nerwowa? 

— O nie, pozostaje pod opieką dłobergo 
lekar. 

  

  

— ką kurację zalecił? 

—Nic, powiedział jej, że nerwowość jest 
objawem starzenia się. 

  

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

Mały Oleś, syn prokuratora, brani się go- 
roco przed obowiązkiem odrabian'a ćwiczeń 

szkolnych podczas wakacyj. 
— Gdy ty, tatusiu, jedziesz na urlop — 

tłumaczy ojcu — nie zabierasz przecież ze 
sobą twoich przestępców. 

  

  

KUR JCE 

  

R WZW ВОМЕ КТ 

Pomóżmy bezrobotnym! 
W okresie zimowym 1931-32 Wo 

jewódzki Komitet do Spraw Bezrobo 
cia w Wilnie dzięki dużej ofiarności 
miejscowego społeczeństwa zdołał 
uzyskać na cełe swej akcji znaczne 
środki, które w wielu wypadkach poz 
woliły na zaspokojenie najniezbędniej 
szych potrzeb, najbardziej potrzebują 
cym bezrobotnym, 

Następnie, z chwilą likwidacji Wo 
jewódzkiego Komitetu, w dalszym cią 

gu w zastępstwie Komitetu, Plenarne 
Zebranie poruczyło Wojewódzkiej 
Komisji gromadzenie funduszów ce 
lem prowadzenia akcji zatrudniania 
bezrobotnych w okresie letnim. 

W obecnym sezonie zimowym li 
czba bezrobotnych niewątpliwie prze 
wyższy jeszcze bardziej swój dotych 
czasowy wzrost notowany w roku 

ubiegłym. 
W tych warunkach 

powiedzieć, iż wszelka akcja prowa 
dzona wyłącznie przez organy Pań- 
stwowe nie zdoła zapewnić chociażby 

  

należy zgóry 

   

  

minimalnej egzystencji wszystkim bez 
robotnym, o ile całe społeczeństwo, so 
lidarnym wysiłkiem, nie przyjdzie z 
pomocą i poparciem inicjatywy Rza 
du w tym kierunku. 

Dlatego też Wojewódzka Komisja 
do Spraw Bezrobocia uchwaliła zwra 
cać się z gorącym apelem do całego 
społeczeństwa wileńskiego, które ma 
jąc przed sobą obraz głodu i nędzy. — 
niewątpliwie i w roku bieżącym po 
śpieszy z pomocą rzeszy bezrobotnej, 
pozbawionej warsztatu pracy i jakich 
kolwiek zarobków, drogą samoopodat 
kowania się lub też dobrowolnych 

ofiar, przyjmując za podstawę o ile 
możliwie — normy świadczeń stoso 
wane w' roku ubiegłym. ' Wszelkie 
wpłaty w gotówce na rzecz bezrobół 
nych można uskuteczniać za pośred 
nictwem P. K. O. na konto Nr. 180, 
610, albo bezpośrednio w biurze Woj. 
Komisji do Spraw Bezrobocia, Urząd 
Wojewódzki pl. Magdaleny Nr. 2 po 
kój 16. 

      

Nowa elektrownia w Kaliszu. 

  

Pod Kaliszem została niedawno urucho- 
miona elektrownia, kitóra zaopatrywać b 
dzie w atło prawie cały powiat kalis 
Elektrownia zaopatrzona jest w najnowocze 

  

I 

i 

i 
Śniejsze urządzenia techniczne. 

Podajemy fotografję pięknego 

nowej elektrowni kaliskiej, 

  

gmachu 
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Prace nad zabezpieczeniem Bazyliki. 
(Z konferencji prasowej w kierownictwie robót), 

„Stan Bazyliki wileńskiej jest po- 
ważny, lecz nie beznadziejny“ — ta- 
ką mniej więcej opinję usłyszeli przed 
stawiciele prasy od kierownictwa ro- 
bót przy Bazylice, na konferencji odby 
tej we środę w katedrze. Opinja ta 
niewątpliwie daje nam znaczne uspo 
kojenie, tem bardziej, że po pamięt- 
nej powodzi 1931 roku uporczywie by 
ły kolportowane pogłoski o bezna- 
dziejnym stanie zabytkowej świątyni. 

Prace remontowe przy Bazylice 
rozpoczęto już w 1927 roku prowizory 
cznem związaniem portyku ze Ścianą 
frontową Świątyni. Po silnem w ostat 
nich paru latach zarysowaniu się 
Ścian, a następnie po ścisłem zbada 
niu możliwości ratowania zagrożonej 
świątyni, już w roku 1930 rozpoczęto 
badanie fundamentów przechylające 
go się w kierunku odśrodkowym por- 
tyku i wtedy to ujawniono znaczne 
nadwątlenie pod fundamentami Gu- 
cewicza. 

Rozpoczęcie restauracyjnych ro- 
bót właściwych poprzedzone zostało 
gruntownemi pracami ' badawczemi 
fundamentów, sposobu ich posadowie 
nia oraz stau gruntów pod fundamen 
tami do głębokości 12 metrów. 

Ponieważ najbardziej destrukcyj 
mym czynnikiem dla fundamentów 
świątyni są wody podskórne, po wy- 
wierceniu szeregu studzienek dokład 
nie zbadano ruch wód oraz ewentul 
ne wpływy mechaniczne i chemiczne 
na zamierzone konstrukcje wzmac- 
niające. 

Po tych pracach przygotowaw- 
czych, jako też po przeprowadzeniu 
ścisłych obliczeń statycznych poszcze 
gólnych części budowli, opracowano 
ostateczny plan remontu zagrożonych 
części Bazyliki. Projekt fundamento- 
wania wykonany został przez inž. 
Henryka Wąsowicza, który jest obec- 
nie głównym kierownikiem robót. 

Najbardziej zagrożoną częścią Ba- 
zyliki jest portyk, który znacznie się 
przechyla w kierunku zachodnim i 
południowym, przyczem  pochylanie 
się postępuje dalej i tworzy poważne 
niebezpieczeństwo.  Pochylanie się 
portyku, jak zostało stwierdzone, po 
wodowane jest tą okolicznością, że fi 
lary portyku oparte są o krawędź ol- 
brzymiego bloku, na którym portyk 
zbudowano. Grunt w tej części pod sił 
nym naciskiem olbrzymich koluma 
ustępuje i blok pochyla się, pociąga- 
jąc za sobą całe sklepienie portyku. 

Pierwszem więc zadaniem jest 
umocnienie portyku, Projekt wzmoc- 
nienia portyku frontowego przewidu 
je wtłoczenie pod każdą kolumnę fron 
tową po 8 pali betonowych. Pale ma- 
ja być wtłaczane systemem pneuma- 
tycznym i każdy będzie długości od 8 
do 10 metrów poniżej podstawy blo- 
ku fundamentowego.. Ten rodzaj pali 
(w Polsce po raz pierwszy zastosowa - 
ny) ma tę zaletę w porównaniu do pa 
li zabijanych, że nie wymaga żadnych 
wstrząsów, które przy remoncie Bazy 
liki są bardzo niebezpieczne. 

Każda grupa pali, wtłoczona do 
okoła filarów połączona zostanie bel- 
kami nadgłowicowemi, na których w 
dwóch prostopadłych do siebie kierun 
kach spoczną 4 żelazne dźwigary. 
Dźwigary te owinięte drutem, zasunię 

te będą w brózdy specjalnie wycięte 
z czterech stron kolumny. W ten spo 
sób każda kolumna frontowa jakby 
ustawiona zostanie na żelaznych bel- 
kach znacznej grubości i palami sil 
nie przytwierdzona do bloku funda- 
mentowego, który też zkolei temiż pa 
lami przymocowany zostanie do 
gruntu. 

Aby zapobiec usuwaniu się ziemi 
pod znacznem ciśnieniem trontonu, 
grunt w drodze chemicznej ma być 
specjalnie umocniony. Badania i sze- 
reg ciekawych doświadczeń w tym kie 
kunku poczynił uż inż. arch. p. Pek 
sz0. 

Dla zapobieženia wszelkim ewen 
tualnościom i możliwym niespodzian 
kom, jakie w trakcie budowy wynik - 
nąć mogą, zostało zaprojektowane dre 
wniane podstęplowanie murów porty 
ku, tak obmyślone, że każda z jedena 
stu grup stępli niosących portyk jest 
zdolna pracować w trzech odmienych 
układach, przenoszących całkowity 
ciężar portyku, albo wyłącznie na 
grunt zapomocą specjalnego rusztu 
zewnętrznego, albo na mury bloku 
tundamentowego zachodniej ściany 
katedry, albo też na grunt i wspomnia 
ny blok równocześnie. 

Roboty fundamentowania porty: 
ku w drodze przetargu zotały powie- 
rzone polskiej firmie „M, Łempicki 
sp. akc. w Sosnowcu'*'. Ogólny koszto- 
rys tej firmy był najtańszy, a zarazem 
firma ta daje najpewniejszą gwaranc 
ję dokładnego wykonania powierzo- 
nych jej robót. 

Na zakończenie słów jeszcze parę 
o przyczynach, które wywołały niebez 
pieczny stan murów Bazyliki. 

Bazylika leży w najniżej położo- 
nej części miasta i wody podskórne 
w znacznej ilości tu spływają. Wersje 
o przepływaniu pod Bazyilką Koczer 
gi, po ścisłem zbadaniu okazały się 
niesłuszne, bowiem nie stwierdzono 
pod fundamentami świątyni jednokie 
runkowego ruchu wód. Wody więc. 
które i dziś zalewają niektóre krypty 
są zwykłemi wodami podskórnemi. 

Podczas badań gruntowych tylko 
pod częścią południowej ściany kate- 
dry wykryto dno rzeki, co zdaje się 
dowodzić, że tu przepływała ongiś Wi 
lenka, później dopiero stopniowo od- 
suwana w kierunku południowym, aż 
znalazła łożysko poprzez obecny skwe 
rek na pl. Magdaleny i plac Katedral- 
ny. Stan w jakim się dziś Bazylika 
znajduje jest tyłko powiększeniem in 
minus stanu, w jakim Bazylika już od 
paruset a nawet i więcej lat znajdo- 
wała. Dowodzą tego liczne przeróbki, 
odnawiania i inne remonty w Bazyli- 

ce, co z poniższych dat możemy 
stwierdzić. 

Budowa pierwotnego kościoła przez 
Jagiełłę 1387—88 r. Pożar 1399. Bu- 
dowa kościoła przez W. Ks. Witolda 
1403 — 07 r. Przebudowa katedry 
przez architekta Annusa 1523—26 r. 
Pożar 1530. Przebudowa przez archi- 
tekta Bernardo-Zenobi, Giovanni Gini 
i Filippo da Fiesoli 1534—57 r. Pożar 
1591. Przebudowa przez budownicze: 
go Piotra Pielgrzymowicza 1596—1600 
Pożar 1610. Przebudowa przez archi- 
tekta Wilhelma Pohla 1616. Budowa 

Uregulowanie komunikacji miejskiej. 
Nowe trasy przebiegu autobusów. 

W dniu wczorajszym magistrat u- 
stalił wreszcie po porozumieniu z 
przedstawicielami Arbonu nową trasę 
przebiegu autobusów. Nowe trasy 
przewidują zmiany na linji 6-ej, któ- 
ra przebiegać będzie przeż ulicę Le- 

  

gjonową do Dobrej Rady. 
Trasę linji 7 wyznaczono przez ul. 

Piłsudskiego, Nowogródzką. Smoleńs 

ką do Wilczej Łapy. 
Zmiany te zostaną rskutecznione 

w przyszłym tygodniu. 

Ustalenie częstotliwości ruchu. 

W wyniku całego szeregu współ 
nych posiedzeń przedstawicieli magi- 
stratu i Arbonu osiągnięte zostało 
wreszcie porozumienie w sprawie t 
zw. „częstotliwości ruchu autobu- 
sów. Kwestja ta uregulowana została 
w ten sposób. że na linjach 1 i 2 auto- 

busy kursować będą na całej prze- 
strzeni co 5 minut. Na linji 3 — co 7 
minut. Na linji 5 co 15 minut, nu 6 i 

7 — co 20 minut. 
Dla linji 4 opracowany 

specjalny rozkład. 

zostanie 

+ p ` 

Zatonięcie barki magistrackiej. 
5 robotników o krok od śmierci. 

Onegdaj w południe podczas przewożenia 
piasku na Wilji vis—a—vis ul. Zygmuntow- 
skiej miał miejsce wypadek, który omal nie 
zakcńczył się targicznie. W: pewnym momen 
cie barka nadmiernie naładowana piaskiem 
nie wytrzymała naporu silnego w, tem miej- 
seu prądu rzeki i szybko zaczęła tonąć. Cała 
załoga w liczbie 5 robotników w oka mgnie- 
niu znałazła się w wodzie. Trzej z nieh po 
przezwyciężeniu silnego nurtu rzeki szezę- 
Śliwie wydostali się na brzeg. Dwaj pozostali 

Do... dwóch 
Przedwczoraj do kantoru wymiany B-ei 

Szeskin (Wielka 40) zgłosił się jakiś niezna- 
ny, przyzwoicie ubrany osobnik w wieku 
średnim, który poprosił o wymianę bankao 
tu wartości tysiąca keron czeskich na złote 
połskie. P. Szeskin po obejrzeniu banknotu 
przyjął go i wypłacił klijentowi odpowied- 
nią sumę w złotych polskich. Po uskutecz- 
nieniu wymiany p. Szeskin powtórnie spraw 
dzając banknot zauważył, że banknot ten 
emisji 1919 roku należy do serji banknotów 

wycofanych nie przedstawiających obecnie 
żadnej wartości. 

zaczęli tonąć. Wi tym krytycznym momencie 
znajdujący się mna brzegu nadzorca robót 
technik p. Sienkiewiez bez chwili namysiu 
rzucił się na pemoc tonącym i z narażeniem 
własnego życia uratował obu. 

Wypadek ten dział Się na oczach liez- 
nych o: tej godzinie przechodniów, którzy 
bohaterskiemu technikowi zgotowali zasłu- 
żoną cwację. 

Zatoniętą barkę wydobyto z dna rzeki 
w dniu wezorajszym. 

razy sztuka. 
W| dniu wczorajszym ku zdumieniu p. 

Szeskina do jego kantoru powtórnie zgłosił 
się ten sam osobnik i zażądał wymiany 
jeszcze podobnego banknotu na tysiąe koron 
czeskich. Korzystając z nadarzającej się ©- 
kazji p. Szeskin postanowił zatrzymać wła- 
Ściciela bezwartościowych banknotów czes- 
kich i w tym ее poprosił go chwilę za- 
ezekać, zaś sam powiadomił © wypadku ko 
misarjat policji, Wi kilka ehwil później ama- 
tor korzystnych operacyj był już w opieee 

polieji (e) 

   

  

Śmierć spędzonego płodu. 
Piąte — nie zabijaj, szóste — nie cudzołóż. 

Przepisy moralne są proste i jasne. Gdy 
jednak próbujemy stosować moralność w ży 
ciu — napotykamy cały szereg wypadków 

niejasnych, t. zw. sytuacji bez wyj 
liczności paradoksalnych. Często warunkiem 
jakiegoś moralnego zaniechania, lub czynu 
jest czyn lub zaniechanie sprzeczne z moral 
nością. Stąd po przeróżne życiowe :a- 
gadki, w celu rozwiązywania których posłu- 
gujemy się bardzo przemyślnym wynala?- 

kiem łudzkim. noszącym nazwę: prawo. 
Prawo ma wiele zalet. Ustala hierarchię 

wartości; mówi: przesłanka waśniejsza obala 
przesłankę mniej ważną. Słowem prawo jest 
lekarstwem naszego sumienia. Lekarstwem 
przeciw wątpliwościom. 

Jak każde lekarstwo prawo ma również 
swoje nieprzewidziane przejawy. Prawo tak- 
że potrafi płatać figle. Tworzyć swoje para- 
doksy. Jeden z takich paradoksów znajduj 
my w 231 i 233 artykule kodeksu z'r. 1932. 

Oto ich tekst: 
Art. 231. Kobieta, która płód swój spę- 

dza, łub pozwala na spędzenie go przeż in- 
ną osobę podlega karze aresztu do lat 3. 

Art. 288, Niema przestępstwa z art. 231 | 
232 jeżeli zabieg był dokonany przez lekarzu 
i przytem: a) był konieczny ze względu ua 
zdrowie kobiety ciężarnej, albo b) ciąża by- 
ła wynikiem przestępstwa, określonego w 
art. 203, 204, 205, lub 206. 

Jakiež to są przestępstwa? 
— Czyn nierządny względem osoby po- 

niżej lat 15, ałbo pozbawionej zdołności 
rozpoznania (art 203); doprowadzenie inn*j 
osoby przemocą, groźbą, lub podstępem. do 
poddania się czynowi nierządnemu (art. 

       

  

    

        

204); nadużycie stosunku zależności lub wy 
zyskanie krytycznego położenia (art. 205); 
spółkowanie z krewnych (art. 206). 

Włdzimy teraz na czem polega paradoks. 
Przestępstwo może służyć za usprawied- 

liwienie zbrodni! 
Taka naprzykład niewiasta cudzołożna z 

bratem zamiast ponieść zasłużoną karę w po 

staci syna — degenerata — ma prawo płód 
spędzić i nikt jej zato do więzienia nie wpa- 
kuje. 

Taka natomiast panna Jadwiga Baksze- 
wiczówna, 25-letnia córka Antoniego, miesz- 
kańca Nowej Wilejki za zwykłe, z niezna- 

nym kochankiem uczciwie zrobione, a potem 
spędzone dziecko — dlatego tylko, że nie 
było to dziecko rezultatem przestępstwa z 
artykułów od 303 do 206 — będzie musiała 
odsiedzieć swoje w areszcie. 

Dnia 6 bm. Sąd Okręgowy w Wilnie roz- 
patrywał sprawę Jadwigi Bakszewiczównej i 
Marji Buraczewskiej, oskarżonych: 

Jadwiga Bakszewiczówna, że w dniu 19 
listopada 1931 roku w Nowej Wilejce z za 
miarze pozbawienia życia swego płodu pod 
dała się zabiegowi operacyjnemu, dokonane- 
mu na jej osobie przez akuszerkę Marję Bu 

raczewską, skutkiem czego po kilku dniach 
nastąpiło poronienie i śmierć płodu. 

Marja Buraczewska, że będąc akuszerką 
dokonała zakazanej operacji. ‚ 

Obrońca adwokat Andrejew tyle osiag- 
nął, że udało się uzyskać niewysoki wymiar 
kary. 

Jadwiga dostała 6 miesięcy aresztu, a 
Marja 8 miesięcy więzienia. Ost. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Pohulanka zapowiada na dzi: 
siejszy wieczór piątek 7 października god”. 
8-ma, niezwykłe święto muzykalnego Ina, 
Będzie niem koncert skrzypkowy — wir- 
tuoza prof. paryskiego konserw. Nikołasa 
Zadri. Całe miasto powinno skorzystać + 
niecodziennej okazji usłyszenia wielkiego a:- 
tysty, o którym prasa całej Europy wyra- 
ża się z największem uznaniem 

— W. sobotę 8 października o godz. 8 w. 

Teatr na Pohulance wystąpi z premjerą 
świetnie napisanej *komedji Morstina „Dzi- 
ka pszczoła”. 

Zaznaczyć należy, że Dyrekcja Teatru 
przeznaczyła z sobotniej premjery 10 proc. 
dochodu na budowę pomnika A. Miekiewi- 
cza w Wilnie. 

— Pierwsza popołudniówką obeenego se- 
zónu odbędzie się w niedzielę 9 paździer- 
nika o godz. 4 po poł., na której dana bę 
dzie potężna sztuka Rostworowskiego „Prze 
prowazdka*. Obsada  premjerowa. Ceny 
miejsc naedr niskie. 

— Teatr tańszy od kina! Dyrekcja Teai- 
rów Miejskich chcąc umożliwić najszerszym 
warstwom publiczności poznanie przepięk- 
nej sztuki Rostworowskiego p. t. „Przepro- 
wadzka“ zarządzila na poniedziałkowe \10 
października godz. 8 wiecz.) przedstawienie 
tej sztuki, niezwykłą zniżkę cen biletów bo 
aż 50 proc. Jeżeli uprzytomnimy sobie, że 
mimo tej nadzwyczajnej zniżki szatnia t 
atralna jest zupełnie bezpłatna, należy się 
spodziewać, że tłumy publiczności zapełnią 
po brzegi Teatr na Pohulance, który dnia 
tego, t. jj w poniedziałek 10 października o 
godz. 8 wiecż. będzie o wiele tańszy niż k:- 
no 

   

  

   

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiilnie zagości dziś 7 paź- 
dziernika w Głębokiem, jutro 8 październ ka 
w Królewszyczźnie, a pojutrze 9 paździec- 
nika w Starej Wiilejce. Mimo niewygód sta- 
łej wędrówki, artyści z pp.: Szpakiewiczową, 
Jasińską-Detkowską, Braunówną, Boneckim, 

kaplicy św. Kazimierza — 1623—536. 
Zniszczeie przez Moskali 1654—55. r. 
Odbudowa po zniszczeniu 1666. Prze 
budowa ściany frontowej 1703—05. 

Komisja rzeczoznawców dokony- 
wa oględzin fundamentów i ścian 
budowli i stwierdza stan groźny w la 
tach 1726, 1748, 1771. 

Zawalenie się wieży frontowej, 
południowo-zachodniej 1769, 

Przebudowa przez architekta Wa- 
wrzyńca Gucewicza 1777—88. Zakoń: 
czenie przebudowy przez architekta 
Szulca 1798—1801. Remont katedry 
(założenie ściegów wiążących ściany 
kaplic) 1872. Remont katedry przez 
inż. Antonowioza 1901—03. 

Następnym zkolei jest rok 1927, 
w którym zapoczątkowano roboty, je 
szcze dziś prowadzone. 
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Bieleckim i Pospiełowskim na czele, dają 
prowincji maksimum swoich artystycznych 
wysiłków, stwarzając z pięknej komedji Ki: 
drzyńskiego „Szczęście od jutra“, pelną uś- 
miechu i czaru perełkę, za którą miasta W:- 
leńszczyzny dziękują wszędzie owacyjnie. 

— Teatr muzyczny „Lutnia“, gra dziś 
i w dalszym ciągu wspaniałą opertkę Abra- 
hama „Wiktorja i jej huzar“, która dozna- 
ła ma pierwszych jej przedstawieniach en- 
tuzjastycznego przyjęcia zapełnionej po brze 
gi widowni. 

Zniżki akademickie w wysokości 25 proe. 
wydawanę są w kasie teatru o godz. 7-ej 
wiecz. 

" RADJO 
PIĄTEK, dnia 7 października 1932 r. 

1150: Sygnał czasu i komunikaty. Kom. 
prasy polskiej. 12.20: Płyty. 12.40: Kom. 
meteor. 15.15: Program dzienny. 15.20: Płyty 
15,55: Przegląd wydawnictw perjodycznych 
16.15: Lekcja języka angielskiego. 16.30: Ko- 
munikat LOPP. 16.40: Nowy: kodeks prawny 
— odczyt. 17.00: Koncert. 17.55: Program na 
sobotę. 18.00: Muzyka. 19.00: „Polakom na 
Kowieńszczyzny!* 19,20: Przegląd prasy col 
niczej krajowej i zagranicznej. 19.30: „Ciot- 
ka Albinowa mówi!* 19.45: Prasowy dziea- 
nik radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 
20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonji 
Warszawskiej. W? przerwie feljeton literacki 

22.40: Komunikaty. 23.00: Muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 8 października 1932 r. 
11.30: Transmisja z Warszawy. Sygnał 

czasu. Komunikat prasy polskiej. 12.20: Pły- 
ty. 12.40: Kom. meteor. 12.45: Płyty. 13.10: 
Poranek szkolny. 15.15: Program dzienny. 
15.20: Płyty. 15. Transmisja z międzynare 
dowego turnieju tennistów zawodowych z 
udziałem Titdena. 16.00: Audycja dla dzieci. 
16.25: Płyty. 16.40: „Dlaczego 2X2=4* — 
odczyt. 17.00: Audycja dla chorych. 17.30: 
Płyty. 17.40: Wystawa radjowa w Londynie 
i Paryżu. 17,55: Program na niedzielę. 18,00. 
Muzyka taneczna. 18.30: Słuchowisko kon- 
kursowe „Nasi przyjaciele i nasi laureaci". 
18.55: Pogadanka muzyczna. 19.10: Rozma*- 
tości. 19.15: Tydzień litewski — odczyt li- 

tewski. 19.30: Na widnokręgu. 19.45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20,00: Koncert. 21,06. 

Koncert życzeń (płyty). 22.00: Koncert chopi 
nowski. 22.40: Chicago — stolica naszege 
wychodźtwa — feljeton. 22.55: Kom. meteor. * 
23.00: Słuchowisko: Tad. Rittnera „Odwiedzi 
ny o zmroku*. 23.30: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
ORYGINALNY KONCERT. 

Dzisiaj o godz. 15,20 odezwą się przea 
mikrofonem wileńskim instrumenty, lekce- 
ważone zwykle przez poważną muzykę, istne 
kopciuszki, które przecież mają swoich sym 
patyków Do tych kopciuszków zaliczone zo 
stały czemuś: solista jazzbandu — sakso- 
fon, ukułele, gitara, harmonja ręczna, cytra, 

banjo i katarynki 

HUHOR REGJONALNY. 
O godz. 19,30 przemówi ze studja wiłeń- 

skiego ciońlka Albinowa, której wesołych me 
mologów z upragnieniem oczekują liczne rze 
sze radjosłuchaczy, lubujących się w dźwię- 
ku tutejszej gwary. 
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Į=—————į Driš: Marka. 
| Piątek jutra; Pelazji. 

drobno: | Wschód słońca — g. 5 w. 34 
jPaździern. | z,-hód ASY | 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji U.S.B 

w Wilnie z dnia 6/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 767 

Ajec6C: 
najwyższa + 107 C. 

De 

Temperatura średnia 

е najniższa + 

Opad: — 

Wiatr: zach. 

Tendencja: silny wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody dzisiaj w 
dniu 7 października. 

W całym kraju po rannych mgłach hub 

oparach w ciągu dnia pogoda słoneczna. 

Nocą przymrozki. Dniem temperatura oko- 

ło 15 stopni. Słabe wiatry miejscowe lub 

cisza. 

х OSORISTA 

— Attache wojskowy Japonji w Wilnie. 

Do Wilna przybył attache wojskowy Japonii, 

który zabawi w naszem mieście kiłka dai. 

W. dniu wczorajszym gość egzotyczny zwie- 

dził miasto, żywo interesując się naszą archi 

tekturą i zabytkami historycznemi. 

URZĘDOWA. 

— Zjazd starostów powiatowych. W; dn. 

5 i 6 października rb. w Sali Konferencyj- 

nej Urzędu Wojewódzkiego pod przewod- 

nictwem Wfojewody Wileńskiego p. Zygmun- 
ta eBczkowicza odbyła się dwudniowa kon- 

ferencja Starostów Włojewództwa wileńskie- 

go. poświęcona najaktualniejszym zagadnie 

niom administracyjnym, gospodarczo-rolnym 

i samorządowym. 
W! czasie konferencji przy omawianiu 

punktów porządku dziennego p Wojewoda: 
1) udzielił szczegółowych wskazań co do 
prowadzenia przez Starostów dalszej polity 

ki oszczędnościowej przy układaniu” preli- 
minarzy budżetowych na rok 1933-34, 2) po- 
ruszył sprawę konieczności wyszukania dróg 
przyjścia z pomocą rolnictwu w jego obec- 
nej ciężkiej sytuacji oraz 3) położył nacisk 
i udzielił Starostom dyrektyw w sprawie 
przyjścia z pomocą bezrobotnym. 

   

MIEJSKA 

— Tyłko personel magistracki może być 

zatrudinany na rzeźni. W: związku z ostat 

nią Tustracją rzeźni miejskiej przez wojewo- 

dę Beczkowicza do Magistratu m. Wilna se- 

kretarjat p. Włojewody nadesłał pismo, w 

którem zaznacza, iż nie wolno na rzeźni za- 
trudniać osoby prywatne, które nie należą do 
personelu urzędniczego samorządu wieleń - 
skiego. Zajdzie więc potrzeba zwolnien'a 
tych osób 

— Komendant Waligóra stanie przed dru- 
gim zkolei sądem dyscyplinarnym. Wi swo 
im czasie głośną była sprawa płombowania 
gaśnic w lokalach publicznych, jakie dokc- 

nywał korzystając ze swego stanowiska kn- 
mendant straży ogniowej p. Waligóra. Po- 
bierane za te czynności opłaty komendant 
Waligóra zatrzymywał dla swego użytku, za 
co w konsekwencji stanął przed sąedm dys- 
cyplinarnym Magistratu. Mimo stwierdzenia 
winy, sąd okazał się dla oskarżonego bardze 
względnym i skazał go jedynie na zapłace- 
nie 100 złotych kary. 

Przydnt miasta wyroku tego nie zatwier 
dził, wobec. czego, jak się dowiadujemy w 
najbłiższym czasie komendant Waligóra sta 
nie przed drugim już zkolei Sądem dyscyplh- 
narnym. 

Dodać należy, że niezależnie od powyż- 

   sżego spraw zainteresowały się władze 
śledcze, i wszczęły dochodzeine na własną 
rękę 

rus SPRAWY AKADEMICKIE. 
7 —— Zekranie Legjonu Młodych. — W dn. 

9 bm. o godz. 1 Zodbędzie się zebranie człon 
ków i kandydatów Legjonu Młodych Aka- 
demickiego Związku Pracy dla Państwa w lo 

WIRGIL MARKHAM. 
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Mrs No I 

zwiadocie piecze tUlRO 
O.Getkewa piesek do 

SX Trzeba sobie uprzytomnić, że od więcej niż 32 lat pracuje się nad udoskonaleniem tego jedynego w swoim rodzaju proszku do pie- 
czenia. „Backin* był już dobry przed 35 laty. i właśnie dlatego było tak trudno go ulepszyć. Niezmordowane badania i niezliczone 

doświadczenia wydały obecnie produkt ostateczny, o którym można powiedzieć 

fesi pm mieze Ć©wEnEAL | 

Każda gospodyni domu wie o tem. Dlatego pieką one podług przepisów Oetkera i chronią się temsamem przed nie- 

powodzeniami. — Mnóstwo prastycznyzh przzpisów pieczenia zawierają „Recepty Dr Oetkera* wyd. F (cena 40 gr) 

iąžka Kucharska“ (cena 85 gr). Do nabycia w składach żywnościowych. pozatem za nadesła- 

niem znaczków w firmis Dr. August Oetker. Ol wa. : 

pieczesuca- „ 

230 (2472). 

   

  

  

kalu „Legjonu* przy ulicy Królewskiej 5-10. 
Na porządku dziennym sprawy organizacyj 

ne, obecność obowiązkowa. 
— Stypeńndje w WSINBEW. Wyższa Szko 

ła Imtsytutu Naukowo Badawczego Europy 
Wischodniej w Wilnie otrzymała na rok akad 
bieżący dwa stypendja dla swych słuchaczy 
od A WR. i OP. w wysokości 120 zł. mie 
siącznie każde. 

— Sobótka powakaeyjna. Dnia 8 paździer 
nika 1932 r. w Salonach Ogniska Akademic- 
kiego (ul. Wielka 24) odbędzie się pierwsza 
sobótka powakacyjna. Początek o godz. 21. 
Do tańca przygrywać będzie wyborowy kwar 
tet akademicki. Bufet na miejscu. Wejście 
dla akademików za okazaniem legitymacji 
1 zł., dla gości za kartą wstępu 2 zł. 

GOSPODARCZA. 

— Konierencja w sprawach taryfowych. 
W. związku z pobytem w Wilnie wicemini- 
stra komunikacji ip. inż. Gallota — odbyła 
się w dniu 3 bm. w Wileńskim Urzędzie 
Wojewódzkim konferencja w sprawach ta- 
ryfowych, z udziałem p. wiceministra Gal- 
lota, p. wojewody oraz przedstawicieli Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Włlnie, Związku 
Ziemian i Towarzystwa Organizacyj i Kółek 

Rolniczych. iPrzedstawiciele tych organiza 
cyj przedstawili p. wiceministrowi postulaty 
taryfowe Wileńszczyzny, przyczem z ramie- 
nia Izby Przemysłowo-Handlowej położona 
główny nacisk na prolongatę ulg regjonal- 
nych, wygasających z końcem roku, na ia- 
ryfy drzewne, lniarskie i taryfy importowe 
na niektóre surowce egzotyczne w związku 
z zaprowadzonym obecnie systemem mors- 
kich ceł preferencyjnych dla portów pols- 
kich. 

Poruszono również sprawę udziału Wi- 
leńszczyzny w Państwowej Radzie Kolejo 

wej. 

W odpowiedzi — p. wiceminister Gallot 

wykazał całkowite zrozumienie przedłożo- 
nych postulatów oraz zapowiedział prowa 
dzenie elastycznej polityki taryfowej, jednak 
w granicach bezdeficytowości gospodarki ku 
lejowej, ponadto p. wiceminister przyrzekł 
uwzględnić w składzie przyszłej Rady Kole 
jowej przedstawicieli Izby Przemysłowo-Han 
dlowej w Wilnie, wileńskich organizacyj ro! 
niczych i miasta, Wiilna. 

— Uchwały Związku. Izb Przemysłowo - 
Handlowych. W! dniu 28 września odbył się 
Warszawie kolejny Zjazd Związku Izb Prze- 
mysłowo—Handlowych pod przewodnietwen 
prezesa Klarnera Izbę Przem—Handlową w 
Wilnie reprezentował dyr. inż. Włł. Bareń 
ski. 

Rezultaty prac Zjazdu dają się streścić 
w następujących ważniejszych punktach: 

W. sprawie problemu ustawy 0 Uregulo 
wanie stcsunków w przemyśle piwowarskim, 
przewidującej przymus kartelizacji, wypo- 
wiedziano się negatywnie, wbrew opinj 
Izb, między innemi Izby P.-H. w Wilnie, któ 
re dopuszczały możność kartelizacji przynaj- 
mniej za zgodą 75 proc. produkcji, a to + 
uwagi na niezwykle ciężkie położenie w prze 
myśle piwowarskim. 

W. sprawie rozporządzenia o przymusie 
ratinowania olejów jadalnych, opinja była 
podzielona przy równości głosów. Izba P.-H. 
w Wilnie, jako referująca wystąpiła kategory 

cznie przeciw projektowi, jako nieuzasadnio 
nemu punktu widzenia sanitarnego, podra 
żającemu jeden z podstawowych artykułów 
spożywczych najbiedniejszej ludności i odda- 
jącemu przemysł olejarski w zupełną zależ- 
ność od przemysłu rafinerynejgo, skoncentra 
wanego przeważnie w Gdańsku 

Jednomyślnie wystąpiono przeciwko nad- 
zórewi administracyjnemu w zakresie usta- 
łania i ujawniania cen i uchwałono zwrócić 
się do Min. Spraw Wewnętrznych o uchyła- 
nie odnośnych okólników 

Uchwalono domagać się ograniczenia dzia 
łalności kolejowych agencyj «celnych do 
spraw, które w myśl obowiązujących przepi 
sów międzynarodowych muszą być załatwio 
ne przez kolej. 

Ustalono pogląd Związku Izb na techni 
kę i meritum spraw przyszłych negocjacyj 
e traktaty handlowe w związku z wejściem 
w życie nowej taryfy celnej i zaakceptowane 
kroki, poczynione w tej sprawie przez Izbę 
P.—H. w: Warszawie. 

Ponadto na posiedzeniu 

  

   

   

  

  

   

  

    

  

Międzyizbowej 

DJABEŁ KUSI. 
Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

—- Siadaj — zaskrzeczało ochry 

płym głosem widmo. — Ręce na wierz 

chu. — I widzac, że oczy Raffy'ego 

powędrowały ku dzwonkowi, dodał»: 

— Twój portjer uciekł. Wiesz, ile 

mnie to kosztowało? Pięć dolarów. 

Powinieneś go był lepiej opłacić. Pięć 

dolarów uratowałoby ci życie. Jesteś 
skąpiee, Raffy. Nie to, eo ja. 

Stemholzer zbliżył się niepewne 

mi krokami i stanął koło biurka, na 

wprost Raffy'ego. 

— Jadę w letnią podróż morską— 

rzekł głuchym szeptem. — Doktorzy 

przepisali mi to jako kurację, po tem, 

coś mi zrobił. Kupiłem już bilet na 

statek. na którym niema radjotele 

grafu. Po drodze do przystani wstąpi 

łem do ciebie. 
Urwał. Raffy siedział nieruchomo 

jak posąg i tylko oczy latały mu ner 
wowo po wszystkich kątach. 
"_— Józefina jedzie ze mną, jako 
41 amsail 

   

AAS TIA ATEITIS ISORA TRS DOTA 

pielęgniarka: Słodka pielęgniarka, 
co? Początkowo trochę się wahała, 
ale zobaczyła statek i zgodziła się. Lu 
bi dziewczynka komfort. Cnotliwa, 
ale sprzedajna. Nie wiedziałeś, że od 
dłuższego czasu miała do ciebie ura 
zę, co? Nie wie i nie dowie się, żem 
tu do ciebie wstąpił. Zerwiemy kon 
taki ze światem. Nie dowie się z ga 
zet. No to wszystko, Jesteś gotowy? 

Z temi słowy podniósł.rewolwer i 
wycelował. Raffy wydał odgłos podob 
ny do kwiku i sięgnął szybko do szu 
flady. Ale nie zdążył. Padł strzał i 
Raffy osunął się w fotelu, zgięty we 
dwoje, z głową pod biurkiem. 

Stemholzer rzucił rewolwer na po 
dłogę i wyszedł, zamykając za sobą 
drzwi. Nie usłyszałem w hallu jego 
kroków. 

Podszedłem do zabitego podnio 
słem martwo zwieszoną głowę, stwier 
dziłem., że kula przebiła czoło. zabra 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński** S-ka z ogr. odp. 

Komisji do Spraw Obrotu Towarowego w 

dn. 29 września załatwiono następujące waż 

niejsze sprawy, mające znaczenie dla Ziom 
Północno—Wkchodnich: 

1) odrzueono projekt reaktywacji ceł 
wozowych na szmaty i uchwalono domag: 
się zawieszenia tych ceł na dalszych 6 mie- 
sięcy po upływie obecnie obowiązującego 

trzechmiesięcznego terminu bezcłowego wy- 
wozu; 

2) uchwalono domagać się zwiększenia 

kontyngentu importowego na skóry surow=: 
3) uchwalono prosić Rząd o szybkie wy 

damie przepisów. umożli jących bezcłowy 

wywóz pierza kurzego pod kontrolą izb prze 
mystowo--handlowych 

    

      

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odezyty p. dr. Lipińskiej. Czy możne 
wykształcić charakter i wolę tak, jak uczy- 
my się grać na fortepjanie, lub tak, jak wy 
rabiamy sobie mięśnie gimnastyką? 

Na to pytanie i na wiele innych odpowie 
sławna uczona dr. Melanja Lipińska laureat- 
ka Akademji Medycznej w odczycie sobot- 
nim dnia 8 bm. o godz. 18 w sali Śniadec-- 
kich USB. 

Wi drugim odczycie mówić będzie o psy 
chologji niewidomych. Wi starożytności jak 
i w nowych czasach mamy postacie history 
czne jak Homera, Owidjusza, którzy byli 

niewidomymi. W' XIII iweku mamy Dożę 
Wieneckiego, który niewidomy pierwszy 
wszedł na mury Konstantynopola i zdobył 
miasto. Wszyscy wiemy, že Milton dyktował 
swój „Raj utracony" dwóm swym córkom 
będąc niewidomym. Obecnie mamy prof. ma- 
tematyki i filozofji w Cannes Piotra Nil 
nie mówiąc już o znanej literatce Ellen 
ler, głuchej, niewidomej i niemowy od pier 
szych miesięcy życia. 

Te i inne punkty poruszy w swym od- 
czycie w niedzielę dnia 9. bm. o godz. 18 

w Sali Śniadeckich USB. 
— Organizacyjne Zebranie Towarzystwa 

Przyjaciół Zwierzyńca w Wilnie odbędzie się 
w sobotę dnia 8 października r. b. o godz. 
19 (7) w oklału Szkolnej Pracowni Przyrod- 
niczej (M. Pohulanka 1, wejście przez pod- 
wórze). 

Na zebranie to Dyrekcja Pracowni uprzej 
mie zaprasza wszystkich interesujących się 
lą młodą placówką. 

— Walne zebranie Koła Przyjaciół Wi- 
leńskiego Oddziału Związku Harcerstwa Pol- 
skiego odbędzie się w piątek dnia 7 bm. o 
godz. 6 wieczorem w pierwszym terminie, o 
godz. 6,30 w drugim, w sali Kuratorjum Ok 
ręgu Szkolnego, Wolana 10. 

Wfszyscy członkowie koła i sympatycy ru 
chu harcerskiego proszeni są o przybycie. 

Porządek dzienny obejmie: referat mjr: 
E. Pfeiffera o rozwoju organizacji hareer- 
skiej, sprawozdania i wybory władz Kołz. 

— Wiileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
niniejszem zawiadamia iż w dniu 7 br. o 
godzinie 18 punktualnie odbędzie się mie- 
sięczne Zebranie Towarzystwa Ogrodniczego 
w lokalu Związku Ziemian, ul. Zawalna 9. 

Na porządku dziennym: odczyt p. S. Zem 
bowicza na temat „Prace jesienne w sadach* 
Wstęp dla członków wolny, goście płacą 30 
groszy. 
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NADESŁANE. 
Uwadze pp. gospodyń. 

Za zdrowie swej rodziny każda gospody- 
ni czuje się odpowiedzialną. A chociaż nie- 
raz z trudem koniec z końcem wiąże, wita 
przecież chętnie każdą możliwość urozmai- 
cenia potraw. Budyń Oetkera naprzykiad 
znajduje zawsze radosne przyjęcie, jest bo- 
wiem smaczny, pożywny i niedrogi. Zawar- 
tość paczki wystarczy na 3 do 6 osób, zao 
szczędzić więc można drobny ten wydatek 
łatwo na czem innem. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
STRZELANINA NA ULICY POPŁAWSKIEJ. 

W dniu wczorajszym w godzinach wie 
czornych przy ulicy Popławskiej doszło do 
wielkiej awantury wywołanej przez sierżanta 
4 p uł. Józefa Lecha który będąc w stanie 
podchmielonym zaczepiał przechodniów po 
czem oddał dwa strzały rewolwerowe w górę 

Strzały wywołały panikę wśród przechod 
niów, którzy rzucili się w popłochu do uciecz 
ki Wkrótce na miejsce wypadku zjawiła się 
policja, która strzelającego za mała i od 
prowadziła do komisarjatu policji. ы 

Awanturnika przekazano wladzom wojsko 
wym. 

  

  

łem rewolwer i wyjrzałem na kory 
tarz. W całym domu panowała wiel 
ka cis Wywnioskowałem stąd, że 
Peru i jego towarzysz nie usłyszeli 
wystrzału. Widocznie czekali gdzieś 
na dole w dalszym ciągu na dzwonek 
aSZEfA”. 

Zabrałem z biurka swoje rzeczy 
Zajrzałem na wszelki wypadek do szu 
tiad, w których nie znalazłem nic go 
dnego uwagi. Przestępcy nie zostawia 
ja na wierzchu kompromitujących do 
kumentów. W pięć minut po strzale 
sehodziłem ostrożnie po ciemnych 
schodkach z rewolwerem Stemholze 
ra w ręku. 

Rozumiałem. że: jednak Waterloo 
mogło mnie czekać przed wyjściem 
na ulicę. Peru był czujny i nie zrażał 
się obelgami szefa. 

U szczytu ostalniej kondygnacji 
przystanąłem, nasłuchując. Ktoś szedł 
pod górę i przystanął jednocześnie ze 
mną. 

— Kto łam? — zapytałem szep 
tem. 

W odpowiedzi oślepiło mnie świa 
tło, Jednocześnie poczułem sunące ku 

mnie ręce. Niewiele myśląc, nacisną 
łem cyngiel. Rozległ się ogłuszający 
huk i lampka elektryczna upadła koło 
głowy powalonego moim wystrzałem 

   

  

   

    

   

DZIŚ! Super-Przebój 

Złotej Serji Polski Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS|, .., 
Wileńska 38, tel. 9-25 | głównych 

KSIĘŻNA ŁOW 
Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i pięknej Polki. 

J. Smosarska, St. Jaracz, Węgrzyn i Al. Żelwerowicz 

  

ICKA 
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 godź 4, 6; 8 i 1015, w sobotę i niedzielę oo godz. Ż-ej 
  

Qźwiękowe Kino | 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. | 

arcyprzebojowym 

Największy 
przebój do- 
by obecnej 

Vfwięk. teatr świetlny 

PAK 
al. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  

Dla młodzieży dozwolonył 

Dzis Wiasta Burian 
nanej podwójnej krencji króla 
i jego sobowtóra w doskonał. 

filmie p. t Król--to j 
bohater niezapomnian. filmów „C. K. Feldmarszalek*, „On i jego siostra” 
i „Pod kuratelą* ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej niezrów- 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwięk. 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 6 i 10:15 

Dla młodzieży dozwolone. 

POGROMCY PRZESTWORZY 
zdobył uznanie całego Wilna i całej naszej prasy, bijąc rekord powodzenial 

Ostatnie dni! Śpleszcie ujrzeć! Nad program: AKTUALJA DŹWIĘKOWE. 
  

DZIŚ! 
"ńwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Ń'ekiew. 22, tel. 15-28 | 

  

Nad program: 

Zupełnie nowe 
opracowanie i muzyka! 

Największy szlagier polski 

Dodatki dźwiękowe. — 

DZIKIE POLA 
z udziałem DANIUTY ARCYSZEWSKIEJ i ZBIGNIEWA STANIEWICZA 

Początek seansów o godz. 4, 6 Bi 10'15, w dnie świąt. o g. 2-eż 
  

  

Z zupełnem zaufaniem 
po kosmetykę, periumerję, art. 
podróżne i in. wyroby skórzane LWIACZ) Się 

do firmy 

ARX“ (dawniej „I. B. SEGALL") 

53 Mickiewicza 5, tel. 8-73 

Gwarantowana jakość! Najniższe cenyl 
Stale nowości. 

  

Od roku 1843 istnieje ; 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binecowe, kradensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

| Wykwintne, Mocne, 

NLEDROGO, 

na dogodnych wisi ah 

spec 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr. 1 m. 10 

telefon 838. 

STUDENTKA 
udziela tanio 

korepetycji 
łacina, francuski 2 

Mickiewicza 48, m. 6 

Obce języki 
  

HE i tepercję Pianina (571 
wynajmuję — Miekiewiczm 

37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko 7702 
  

Tow. Ekeploat. Browaru 

Ak. „E. Lipski” 
tel. 16-19 poeca płwa 
piizneńskie i marcowe.. 
Obciąg browaru Własne 
automaty — Wielka 38 

"1 Miekiewicza 9. 

KAWIARNIA 

„ŚWITEZIANKA* 
Wilno, Wileńska 9, 

  

PIUca ZE || NA RAT || Fock some diz 
dychawicą, zaflegmieniem obja- „„NADESZŁY NOWOŚCI. Angielski, z kolacje. Potrawy jarskie 

wiającem się nagłami napadami duszności — leczą 832: Niemiecki. 

Zioła d-ra Breyera Nr. 1 — znane i 
wypróbowane przez tysiące chorych. 

Reumatyz nie 

czystość cery leczą ze skutkiem 

Zioła D-ra Breyera Nr. 2 _ ni- а- 
jące równych sobie. 

Żądać w oryginalnem opakowaniu w 
kach i 

Zainteresowani otrzymają 

— artretyzm, po- 

tętnic, 
przemianę materj', otyłość, schorzenia skórne, nie- 

składach aptecznych, lub w wytwórni 
„Polherba** Kraków — Podgórze Skr. 48. 

na żądanie darmo 

BERNIE 

  

Teorja i praktyka. 
Ula Św. lęnaceo 0-10 

w bramie galeria 

  

    

JAÓŁODAJNIA 
NADWIŚLAŃSKA   

  

z wytwórni broszurkę „Jek odzyskać zdrowie". _ 

ECEEALALELELALACICIEECLEJ 

EWKA I KRZEWY 

[I
LF
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 N 

OWOCOWE 

w szkółkach, dobry wybór 

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONJI WILEŃSKIEJ 

CENY PRZYS IRĘPNE 
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 odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 

polecają 

      

  

   

  

® 

SPRZEDAM 
tanio ewentualnie na raty 
6 i pół ha ziemi za 1а 

natychmiast 

sem Antokolskim. 

  

  

przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziia się 

Zwierzyniec, Tem. Żan: 
na lewo Gedeminowsk. 

ul. Grodzka 27. 
W: ZN 99 
  

dagrę, zwapnie- i 
się || | DRUKARNIA || Dr. ERY į i - GINSBERG od 55 gr. na mašle.. 

i : choroby skórne, wene Ludwi ka 4 
i INTROLIGATORNIA i ryczne | moezopiołowe tabakas Keknšis) 

„ZNICZ“ ' Wilenska 3 tel. 567 | ——: ra > 
det Wilno, 66. duńska Br. р [1 6002 671 1 4 Wegiel cpžiowe 

Telefon 3-40. 4 е 4 poleca firm 
Dzieła książkowe, i| | Akuszerka .CENTROOPAŁ:" 
druki, książki dla | ° Zemkowa 18, tel 17-90 ataku. pie wo Marja LaKNETOWE 

| zytowe, prospekty, |! ь 
; zaproszenia, afisze i BN ы Drzewo opałowe 
LZ ы ! | prayįmuje od9do7wiees | brzozowe, sosnowe i о|-- 

й wszelkiego rodza | „lica Kasztanowa 7, m.5 | szowe Š gótno-- 
EE | Mas a | ora: WĘZIE| Sas 

i vista ! poleca SKŁAD DRZEWA. 
i PUNKTUAŁNIE ' Akuszerka Mich. hr. Tyszkiewicza 

— TANIO — i i Wilno, Tartaki 28, tel. 751 
SOLIDNIE ! Dostarcza również dla 

В M. Brzez na urzędów i instytucyj. Dla. 
P.P., Urzędników na raty 

Młoda panna 
o milej powierzchowności 
sumienna i b. pracowite 

  

Wilno, Zawalna 6, m. 2 
Wiadomość: Plackowski, 
willa Podzamcze w Cie. 
lętniku od 4 do 5 p. poł. 
Šato 

  

FI
EE

JE
FI

EI
EF

IE
FF

F]
 

  

    Poszukujemy przedsta- 
wicieli za prowizją w ka- 
żdem mieście 

  

peszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil.” Technicy pod „Młoda panna„i 

    

  ) budowlani mają pierw- 

FEEFFEFEFFEFEEEF | |( PUIOMĖ AI | ika ik nv dochód. Zg!'oszenia: R я d ‚ d r 

У УУУУТУУУТУУТУУУТУ vvvYYYVYVYT E / SPRZEDAM oo > 14 ca GOMIE 
{ : ; 4<| O warunkach dow. się: : 

PRE 4|  Wiłkomierska 161—1 poszukuje posady 

KAŻDE OGŁOSZENIE | -- Wsnólnika оо , ой, 
т p : 4) Krawiec damski sp fi i Oferty da Administr. 

najskuteczniejszą pomocą jest tym. į : a Kari Wilensk.“ 

‚ SZ Ž 2 poszukuję ze wspėlpracą „Nurjera Mensk. 
którzą ogłaszają się wyłącznie į BaranowSki | |coauiż 3ae'7 ass 

w najpoczytniejszem pismie Ź| PRZEPROWADZIŁ SIĘ | złot. do fabrykacji przed- i 
D a |. l OBestkagónic hi | сс ннн ао Р Ms eb 

"m K U RJ E R w I L E N $ Ki i tamże przyjmuje wszelkie | by dobrze wprowadzonej budowlany 

4 roboty kuśnierskie. marki* Oferty: O.P. Wil- poszukęje zajęcia 

Giaazanaa AAAAAAAAAAAAAA BB Ceny niskie. no, skrytka poczt. 83 Miekiewicza 9—8 

    

Jacka Carsona. 
Właśnie dlatego Raffy 

wściekły, gdy do niego zatelefonowa 
no, że ostrzeżono go o wizycie policji, 
drugiej z rzędu tego wieczora. I dlate 
go Peru dostawił mnie na miejsce z 
opóźnieniem. I dlatego szulernia by 

był taki 

ła tej nocy zamknięta 
Otoczyło mnie sześć 

postaci. 

  

  

barczystych 

  

zy zabiłem go? — zapytałem 
spokojnie. 

Ktoś, pochylony nad Carsonem. 
podniósł głowę i odpowiedział: 

— Nie. Poślijcie po ambulans, 
I poślijcie do morgi — doda 

łem. — Na górze czeka prawdziwy 
trup. 

Z komisarjatu zatelefonowałem do 
Maurycego Serbera. Był już w łóżku 
i musiałem czekać dłuższą chwilę, 

nim wsłał i przyszedł do aparatu. 
— Na Boga, przyjedź tu natych 

miast —  rzekłem, objaśniwszy go, 
gdzie jestem. —Ale, jeszcze.. Jak mogli 
pozwolić Stemholzerowi opuścić szpi 
tal tak prędko? Wiiesz. że już się wy 
pisał? 

Odpowiedział że wie. 
—- Na Boga, jakim cudem? Trzy 

tygodnie temu był umierający. Taki 

  

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

  
   

    

  patei 

J BA 

GERE NY 

rozpiesźczony słabeusz... ‘ 
To się tylko tak wydawało. Or 

ganizm nadzwyczaj odporny i w do 
datku świetny pływak. Przyszedł do 
siebie dwa razy prędzej, niż przecięt 

ny człowiek. Ponieważ nie chciał dłu 

żej zostać w łóżku, lekarze przepisa 

li mu podróż morską. Pewnie już jest 

na okręcie. 
Och, na Boga? Ale gdzie? 

— Tego ci nie powiem, W każdym 
razie gdzieś niedaleko brzegu. 

—_- Słuchaj, każ zatrzymać ten 
okręt. W strasznie ważnej sprawie. 
Idzie o śmierć i życie. 

Nie probuj. Zrób, a potem przy 
jedź do mnie z adwokatem. Zapłacę 
«i za to pierwszorzędną sensacją dzien 
nikarską. 

Oficer policji, siedzący koło biur 
ka, nie uśmiechnął się, gdy powiesi 
łem słuchawkę. 

— Skąd pan wziął rewolwer? — 

zapytał, 
— To rewolwer Stemholzera — 

odparłem. 

— (Carson go znał. Stemholzer za 

strzelił Raffy'ego. 
Porucznik, ani się nie uśmiechnął 

ani odezwał. 
— Powiadam panu, że to on — 

rzekłem. 

        

  

Porucznik zaśmiał się basowo. 
— Powiedź pan: Juljusz Cezar, to» 

wyjdzie na jedno. 

ROZDZIAŁ XXIX. 

Ostatni rozdział. 

Ostatni zakręt mej drogi. 
Nawet o te zamknięte mury obiło» 

się echo bomby, jaka wybuchła po 
śmierci Grey'a sona. Naturalnie 
pismo, które otrzymało zalakowane 
koperty ze skandalami od pewnego 
towarzystwa, które miało je na prze- 

chowaniu w swoich podziemiach pan 

cernych, dało do zrozumienia, że 
wszystkie te burdy odkopali jego wła 
śni reporterzy. 

Czytujemy w więzieniu gazety. 
Zbrodnia Raffy'ego nie wyszła najaw 
ale chociażby i wyszła, toby i tak nie 
pomogło. Prawo karze tak samo za. 
zabicie mordercy, jak i porządnego 
człowieka, W; każdym razie wiem,że 
rezultatem straszliwego pośmiertne - 
go figla Masona były dwa samobój- 
stwa, jedna kara Śmierci, kilka głoś- 
nych dymisyj i mnóstwo rozwodów. 
Dla mnie wszystko to jest bez znacze- 
nia. Co innego dla zainteresowanych. 
Chociaż w rezultacie i 
kończy. 

  

      

(D. t. na. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


