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LATVIJAS KAJMINI). 
(0d własnego korespondenta). 

Problem sojuszów międzypaństwo- 
wych w powojennej Europie jest pro- 
blemem niezmiernie ważnym. Poszu- 
kiwanie przyjaciół, pozbawione ukry 
tych tendencyj irredentystycznych, 
mające jedynie na względzie utrzyma- 
nie powszechnego spokoju — powinno 
cechować każdy zdrowy organizm pań 
stwowy. Staje się ono tembardziej in- 
tensywne im mniejsze — pod wzglę- 
dem terytorjalnym i ludnościowym— 
jest dane państwo, im bardziej narażo- 
ne jest ono na niebezpieczeństwa ze 
strony przynajmniej niektórych swoich 
sąsiadów. 

Kwestja kontaktów  międzypańst- 
wowych dla Łotwy jest specjalnie waż 

ną ze względu na jej charakterystycz- 
ne położenie i twórczą żywotność na- 
rodu. 3 

Ogólnie rzecz biorąc, można, bę- 
dąc bezstronnym obserwatorem życia 
politycznego na wschodzie Europy, 
stwierdzić, że tendencje zaborcze wzglę 
dem Łotwy objawiają, ewentpalnie, w 
pewnych warunkach sytuacyjnych, b. 
możliwych do wytworzenia, mogą ob- 
jawić: Rosja i Niemcy. 

Zarówno dla Rosji jak j dla Nie- 
miec Łotwa, tak samo zresztą, jaki Pol 
ska — stanowi b. apetyczny kąsek. 

Dla pierwszej, jako odcinek współ 
czesnej rzeczywistości, nieopanowany 

» ani ideowo ani też „fizycznie 
przez komunizm, dla drugich, jako 
nowy teren ekspansji gospodarczej i 
politycznej w drodze „nach Osten“. 

Inne granice Lotwy, znajdujące się 
w tej czy innej konstelacji politycznej, 
są, jak nam się wydaje, całkiem bez- 
pieczne. 

Zarówno bowiem Estonja jak i 
Polska, po odzyskaniu z tak ogrom= 
nym nakładem wysiłków i ofiar swej 
niepodległości, w żadnym wypadku, 
rzecz zrozumiała, po cudzą wolność 
sięgać nie będą. 

Celowo na tem miejscu nie mówi- 
my o jeszcze jednym sąsiedzie Łotwy 
— o Litwie. 

Czy w Łotwie istnieje jednak pew 
ność i zrozumienie obecnej sytuacji 
politycznej w Europie? 

Wydaje nam się, że nie, albo bar- 
dzo w niedostatecznym stopniu . 

W poszukiwaniu rozwiązana naj- 
ważnejszych postulatów swojej poli- 
tyki zagranicznej Łotwa — wydaje się 
—stanęła na martwym punkcie. 

Jakie, powiedzmy, są jej realne zdo 
bycze na polu zbliżenia z wyżej, po- 
krótce wspomnianymi sąsiedniemi pań 
stwami? 

Podczas gdy Polska wyraźnie mó- 
wi, że pragnie wyrównania swego bi 
lansu handlowego z Łotwą, dotąd dla 
tej ostatniej wielce niekorzystnego, 
pragnąc szczerze zbliżenia rzeczywi- 
stego z tym narodem. — Niemcy i Ros 
ja Sowiecka nietylko opanowują ale 
eksploatują Łotwę pod względem gos- 
podarczym. 

Ale nie posuwa się też naprzód i 
sprawa £rójprzymierza łotewsko-estoń- 
sko-litewskiego, pomyšlanego, jako 
ustępstwo na rzecz Litwy z całkowi- 
tem wyeliminowaniem Polski. 

Stanowisko Litwy w tem trójprzy- 
mierzu, rzecz jasna jest konsekwentne 
i, w jej zrozumieniu, właściwe. 

Czy nie mylne jednak jest stano- 
wisko Łotwy? 

Na to pytanie niech odpowie nam 
p. Bergs, naczelny publicysta „Lat- 
wis'a*, nacjonalistycznego pisma ło- 
tewskiego w Rydze. 

Oto, rozważając zagadnienie „5а- 
siadów Łotwy* i nawiązując do odby- 
tego dopiero kongresu polsko-łotews 
kiego zbliżenia w Rydze» p. Bergs pi- 
sze, co następuje w kwestji polsko - 
łotewskich stosunków politycznych: 

..... „może wreszcie stosunki nasze z na- 
szym południowym sąsiadem (Polską) 
staną się bardziej zrozumiałe dla na- 
szego. społeczeństwa niż dotychczas. 
kiedyśmy patrzyli po przez pryzmat 
antypatji do Polski naszych socjalde- 
mokratów, będąc załeżni — z drugiej 
strony — od naszych bratnich uczuć 
wzgledem Lit:vy, która ma własne, 
nieuregulowane stosunki z Polską. 

Ale, dodaje natychmiast Bergs, są 
to rzeczy — zarówno wpływ naszej 
socjaldemokracji jak i Litwinów — 
raczej natury uczuciowej niż realnej. 

I „dłatego — w konkluzji — nasze 
stosunki z Polską winny być zgodne z 
realnemi wymogami naszych politycz- 
nych interesów państwowych. 

Nie musimy i nie możemy zapom- 
nieć, że Polska jest wielkiem państwem 

  

   

  

*) Sąsiedzi  etwy. 

na Wschodzie Europy, odegrywującem 
wielką rolę we wszystkich tych poczy- 
naniach, od których pomyślnego roz- 
wiązania zależy w dużej mierze 
nasz los. 

Tego znaczenia Polski nie można 
igrorować gdyż odbije się to w pierw 
szym rzędze na nas samych'. 

Ale znakomity publicysta łotewski 
i wielki polityk idzie jeszcze dalej. 

Stwierdza on, że nie można zapo- 

minać tej nauczki, którą dała już Łot- 
wie historja. 

„Łotwie Polska udzieliła wtedy 
znacznej pomocy i tego Łołwa nie po- 
winna zapomnieć, chociażby dła tego, 
że ARE sytuacje mogą się powtó” 
rż 

  

Tego rodzaju podejście reprezentu 
je — jeśli chodzi o zbliżenie z Polską 
p. Bergs. wybitny polityk i, jak już 
wspomnieliśmy. naczelny publicysta 
„Latwis'a“. 

Jakiž jest jego pogląd oraz pogląd 

  

tej politycznie silnej w Łotwie grupy, 
którą reprezentuje „Łatwis*, na kwest 

je łotewsko-litewskie-polskie? 
Posłuchajmy. 

W drugiej części wspomnianego już 
wyżej artykułu p.Bergs wypowiada się 
na marginesie dyskusji, jaka się roz- 
winęła pomiędzy litewskim  „Vaira- 
sem* j łotewskim „Latvijas kareivi- 
s'em* w sprawie sympatyj a intypatyj 
do Polski. 

Między in. pisze on, co następuje: 
— „Słyszeliśmy z ust poważnych 

polityków litewskich, że trójprzymie- 
rze państw bałtyckich jest marzeniem 
niewczesnych romantyków, z któremi 
realnie nie można się liczyć. 

Gbecnie_„,Wairas* wyraźnie stwier 

dza, że o trójprzymierzu państiv bał- 
tyckich nie można wogóle mówić. 
Rzecz zrozumiała — pisze w dalszym 
ciągu p. Berg, —ito powinno być dla 

litwinów zupełnie zrozumiałem — że 
w sprawie Wilna względnie Kłajpedy 
my (Łotwa) im z pomocą przyjść nie 
możemy i nie chcemy. 

To są kwestje, które zupełnie nie 
dotyczą naszych państwowych intere- 
sów i my z niemi wcale a wcale nie 
chcemy się liczyć. 

Jeśli zaś w takiej sytuacji z nami 
„nie można wogóle rozmawiać” 
wielka szkoda*. 

Polityka zagraniczna Litwy — zda 
niem autora — błąka się po manow- 
cach. Polityka ta sprawiła m. in., że 
Litwa w końcu została całkiem odo- 
sobniona i pozbawiona przyjaciół. 

— „Można — dodaje ironicznie au 

  

tor — polegać na dawnem: przyjacie- 
lami naszymi jesteśmy my sami, było 
by jednak lepiej, gdyby twierdzenie 
powyższe znalazto przychylny oddź- 
więk również i zagranicą”. 

Że unja trzech państw bałtyckich 
miast do celu: zbliżenia i rozbudowy 
dzieła powszechnego pokoju, przypro 
wadziła do niepotrzebnych i nowych 
starć o tem świadczą również głosy 
prasy estońskiej. 

M. inn. „Kaja“ stwierdza, że wspa 
niałego trójprzymierza państw bałtyc- 
kich, po dziesięciu latach, pozostały 
zaledwie nieśmiałe próby ożywienia 
estońsko-lotewskich kontaktów gospo- 
darczych. 

„Pūewalcht“ z goryczą zapytuje, 
czy wogóle są potrzebne wspólne kon 
jerencje i obrady, jeśli na drodze do 
wzajemnego zbliżenia stoją przeszkody 
natury politycznej? 

Podkreślaliśmy j nadal podkreślać 
będziemy wszystkie najbardziej zasad 
nicze momenty, wpływające na ustale 
nie tego czy innego rozdaju bloków 
politycznych w Europie, których ce- 
lem ostatecznym. jest wzajemne zbli- 
żenie i współpraca nad odbudową za- 
równo moralną jak i gospodarczą 
świata. 

Natomiast napiętnujemy wszystko, 
co, zmierzając po linji najmniejszego 
oporu. pragnie wyzyskać koncepcje 
zbliżenia międzypaństwowego dla swo 
ich często egoistycznych zapędów 

Obecnie jesteśmy świadkami nasze 
go niepokoju na Wschodzie Europy. 
Niepokoju, który — po okresie depresji 
gospodarczej — ogarnia pańswa, znaj 
dujące się na drodze szukania przyja- 
ciół, 

Wyżej przytoczone wyniki prasy li- 
tewskiej, łotwskiej i estońskiej świad 
czą o tem aż nadto wyraźnie. 

Konstatujemy, że ten niepokój ist 
nieje, że nastąpił on po mniej lub wię- 
cej intensywnych próbach budowania 
przyjaźni na Wschodzie Europy z po- 

minięciem Polski. / M. Miż-Miszyn. 

    

Zjazd profesorów wyższych 
uczelni. 

WARSZAWA. (Pat.) W niedzielę 
9 b. m. odbyło się w Warszawie po- 
siedzenie stałej delegacji zjazdów pro 
fesorów i docentów. Porządek dzien- 
ny posiedzenia objemował głównie 
sprawę reformy ustroju szkół akade- 
miękich w ramach ogólnego ustroju 
szkolnictwa i jej znaczenie kultural- 
no-socjalne. W ożywionej dyskusji 
wziął również udział minister W. R. 
i O. P. p. Jędrzejewicz udzielając 
informacyj i odpowiedzi na poruszo 
ne kwestje i zapytania. Delegacja 
zakończyła obrady w tej materji, pod 
kreślając z uznaniem decyzję minist- 
ra W. R. i O. P. poddania dyskusji 
reformy ustawy o szkołach akademie 
kich. 

Nowa taryfa celna. 

WARSZAWA, (Pat.) W Dzienniku 
Ustaw R. P. Nr. 85 z dnia 10 paździer 
nika r. b. ogłoszone zostało rozporzą 
dzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej z dn. 23 sierpnia r. b. o ustano- 
wieniu nowej przewozowej taryfy cel 
nej. 

Ogłoszona taryfa zawiera dwie ko- 
lumny stawek. Stawki kolumny pier- 
wszej stosują się do towarów, pocho 
dzących ze wszystkich krajów, z wy- 
jątkiem tych z któremi zostały zawarte 

i wprowadzone w życie umowy han 
dlowe. Stawki tej kolumny nie będą 
również stosowane w całości lub czę 
ści do towarów z tych krajów: z któ 

remi zawarte zostały umowy, wyklu 
czające lub ograniczające stosowanie 
stawek kolumny pierwszej. Stawki 
kołumny drugiej będą stosowane w 
tych wypadkach, gdy niema podstaw 
do zastosowania stawek  kolumny 
pierwszej. Wszystkie stawki, podane 
w taryfie celnej, wyrażone są w zło, 
cie, Ogłoszone rozporządzenie wcho 
dzi w życie po upływie roku, licząc 
od dnia, następującego po dniu ogło 
szenia, to jest w dniu 11 października 
1933 r. Równocześnie stracą moc pra 
wną wszelkie przepisy w sprawach: 
unormowanych nową taryfą celną. 

Ferriot wyjedzie do Londynu. 
PARYŻ. (Pat.) Wielkie zaintereso 

wanie wywołała tu wiadomość, že 
premjer Herriot wyjechał do Londynu 
Koła oficjalne zachowują narazie cał 
kowite milczenie w tej sprawie. Naj 
bliższe otoczenie premjera ani nie po- 
twierdza tych pogłosek ani też nie 
zaprzecza ich prawdziwości. 

Zdaniem „Figaro“, premjer Her- 
riot po niedojściu do skutku konfe- 
rencji 5 premjerów przypuszcza praw 
dcpodobnie, że podrażniona ambieja 
kolegi angielskiego będzie złagodzo- 

na w czasie spotkania w cztery oczy. 
Dziennik wyraża zapatrywanie, że ten 
rodzaj spotkania jest zazwyczaj nie- 
bezpieczny dla tego, który w danym 
wypadku występuje z iniejatywą i ma 

sobie coś do zarzucenia. 

PARYŻ. (Pat.) Herriot przyjął 
ambasadora angielskiego  Tyrrella. 
Petwierdza się wiadomość, że Herriot 
uda się w czwartek lub sobotę na 2 
dni do Londynu celem odbycia konie 
recji z Mac Donaldem. 

Anglja nie aprobuje planu rozbrojeniowego 
Herriota 

LONDYN, (Pat). Nowy francuski 
plan rozbrojeniowy przypisywany Her 

riotowi, nie uzyskał w Londynie po- 
parcia. „Times* pisze, że Liga Naro- 
dów jest zbyt jeszcze słabą instytucją, 
ażeby można było jej podporządkować 
aeroplany i tanki. 

„Daily Telegraph“ ostro krytykuje 
plan francuski jako nawrót do proto 

kółu genewskiego, twierdząc, że Wiel- 
ka Brytanja nigdy nie zgodzi się na 
pozostawienie określenia napastnika 
jakiemukolwiek, trybunałowi, gdyż 
prawo to rezerwuje tylko sobie. 

Anglia żadnych zobowiązań nie przyjmowała. 
LONDYN. (Pat.) Agencja Reutera 

dowiaduje się, że w Londynie nic nie 
wiadomo o rzekomych  zobowiąza- 
niach, jakie przyjąć miała na siebie 
Wielka Brytanja co do popierania żą- 
dań niemieckich w sprawie równo- 
uprawnienia zbrojeń. Ogłoszenie. tak 
bezpodstawnych pogłosek uważane 

jest za szczególnie szkodliwe w chwi 
li, gdy zdają się istnieć pewne szanse 
rozwiązania tego, co dotychczas zda 
wało się być zagadnieniem nierozwią 
zalnem. Jak wiadomo: pogłoskę o tego 
rodzaju zobowiązaniach  przyniėl 
dziennik angielski „News Chronicle", 

Premier rumuński wyjaśnia 
konflikt z 

BUKARESZT. (Pat.) Prezes Rady 
Ministrów Wayda Voevod w oświad- 
czeniu. złożonem wczoraj prasie, przy 
pomniał, że w sprawie rokowań ru- 
muńsko-sowieckich istniała różnica 
zdań pomiędzy Tituiescu a rządem, 
jednak nie była ona zbyt poważną. 
Wayda przedstawił następnie prze- 
bieg incydentu z Titulescu. 

Rząd rumuński otrzymawszy de- 
peszę z poselstwa rumuńskiego z 
Warszawy, donoszącą, iż Litwinow 

KAS SAT ISK TTT TIKRAS RT 

Nowy gabinet węgierski. 

  

Członkowie rządu premjera Goemboesa 
przywdzieli narodowe stroje węgierskie, uda- 

Cyfry mówią... 
BERLIN, (Pat) Wczoraj odbyły 

się Wybory gminne w miejscowości 
Gierdawy w Prusach Wschodnich. 
Zwraca uwagę zmniejszenie się frek- 
wencji z 94 proc. w ostatnich wybo- 
rach do Reichstagu do 63 proc. 

Wymowne są ponadto cyfry, jakie 
osiągnęły wczoraj poszczególne stron, 
nictwa w porównaniu do ostatnich 
wyborów do Reichstagu. I tak naro- 
dowi socjaliści otrzymali 483 głosy 
wobec 1074 zdobytych poprzednio, 
socjal-demokraci 593 wobec 898 po- 
przednio, komuniści 170 wobec 217 

jąc się do pałacu regenta Horthyego dla zło- 
żenia przysięgi. 

пн s 

dawniej. Stronnictwa mieszezańskie 
uzyskały 462 głosy wobec 213 przy 
wyborach do Reichstagu. Wreszcie 
chrześcijańsko-socjalni uzyskali 151 
wobec 101 w wyborach do Reich- 
stagu. 

Rezultaty te uważa się za sympło- 
matyczne dla obecnych nastrojów po- 
litycznych. Charatkerystyczne jest že 
podobne nastroje ujawniły się pod- 
czas wyborów gminnych, przeprowa 
dzonych w osłatnim czasie w szeregu 
drobniejszych miejscowości. 

Niemieckie „Kadry pracy". 
BERLIN. (Pat). Minister Schaeffer wraz 

z komisarzem do spraw służby w kadrach 
pracy Syrupem odbył inspekcję urządzonych 
przez Stahihełm pod Halle obozów kadr pra- 
ey. 

Według doniesień prasy, komisarz Syrup 
w wygłoszonem przemówieniu oświadczył 
między innemi, że Gbeecnie odbywa służbę 
w kadraeh pracy 200 tysięcy ludzi. Subsydja 
państwowe, wynoszące */, ogólnych kosztów 
utrzymania tych kadr, sięgają rocznie sumy 
120 milicnów. Koszta utrzymania każdego 
członka kadr wynoszą tysiąc mk. rocznie. 
Maksymalne zatrudnienie w kadrach wynosi 
36—42 godziny tygodniowo pracy, tak, by 
pozostawało jeszeze dość siły i €zasu na pra- 
ce wychowawezo-społeczne, a przedewszyst- 
kiem na sporty i ćwiezenia terenowe. Zda- 

niem ministra, należy unikać obozów o jedno 
strannem zabarwieniu politycznem, jak rów 
nież obozów, skupiających wyłącznie studen- 
tów. Rokoty, wykonywane przez kadry, win 
ny mieć charakter użyteczności publicznej. 

W cdpowiedzi na to przemówienie przy- 
wódca  Stahlhelmu mjr. Bock oświadczył 
między innemi, że w zakresie wiedzy mło- 
de pokcienie niemieckie umie naogół za dużo 
brak mu natomiast staranności i dokładnoś- 
€i. Można to nabyć tylko w zamkniętych obo- 
zach. 

Mówea zaznaczyć miał wieszcie pod ad- 
resem kół gospodarczych, że jeżeli chcą One 
mieć ludzi zdyscyplinowanych, to winny za 
trudniać tylko tych, którzy za służby w stahl- 
helmowskieh obozach kadr pracy uzyskali 
stopień dohkry. 

  

Titulescu. 
w przejeździe przez Polskę pragnął 
spotkać się z posłem rumuńskim w 
Poisce, nie mógł postąpić inaczej, jak 
przyjąć propozycję Litwinpwa. Spot- 
kanie z Litwinowem miało miejsce 
w pociągu między Białymstokiem a 
Warszawą. Poseł. ramuński w War- 
szawie ściśle przestrzegał udzielonych 
mu instrukcyj. Postanowiono konty- 
nuować narady. w jednej z miejscowo 
Ści pod Genewą. Poseł rumuński w 
Warszawie, po odbyciu narady z Lit- 
winowem, wyjechał do Bukaresztu 
w celu złożenia sprawozdania. Nie- 
zwłoeznie wysłano depeszę do Titu- 
leseu, informującą go o stanie spra- 
wy. Tituleseu miał udać się do Gene- 
wy w eelu kontynuowania bezpośred 
nich rokowań z Sowietami, prowadzo 
nych uprzednio za pośrednictwem 
naszych sprzymierzeńców. pod egidą 
i ped ogólnym kierunkiem, wytknię- 
tyra przez Tituleseu. Wayda prosił 
tylko Tituleseu, aby objął kierownie- 
two rokowań z komitetem finanso- 
wym Ligi Narodów. TitNiescu oświad 
czył iż pojedzie do Genewy, lecz w 
kilka dni później odmówił prowadze 
nia rokowań z Sowietami oraz z ko- 
mitetem finansowym. Na depeszę, w 
której premjer ofiarowywał mu tekę 
spraw zagraniezny(ch, Titulescu nie 
udzielił mu żadnej odpowiedzi aż do 
dnia, poprzedzającego otwarcie sesji 
Ligi Narodów. Wymiana depesz pro 
wadzona była aż do piątku. Premjer 
po raz może 10-ty(!) zawiadomił Ti- 
tulescu, iż pozostawia do jego dyspo 
zycji tekę spraw zagranicznych z za- 
strzeżeniem aprobaty królewskiej 
oraz całkowitego porozumienia z rzą 
dem. 

Titulescu ministrem 
LONDYN. (Pat.) Wielkie zdziwie- 

nie wywołała tu wiadomość, o powo . 
łania posła Titulescu na stanowisko 
ministra spraw zagranicznych Rumu 

Raport n. t. ochrony 
mniejszości. 

GENEWA, (Pat). 6-ta komisja 
Zgromadzenia Ligi Narodów aprobo- 
wała dzi Śprojekt raportu na temat 
ochrony mniejszości, Raport ten ogra- 
nicza się do objektywnego streszczenia 
przebieg udyskusji mniejszościowej w 
6-ej komisji w dniu 6 bm. i punktu 
widzenia poszczególnych delegacyj, u 
względniając pewne tendencje wspól- 
ne dla szeregu delegacyj. 

Raport streszcza m .in. obszernie 
poglądy delegacji polskiej na koniecz- 
ność równych praw dla wszystkich 
mniejszości. W dyskusji nad raportem 
minister Zaleski złożył krótką dekla- 
rację, oświadczając, że raport przyj: 
muje. Natomiast delegat niemiecki nie 
taił swego orzczarowania wynikiem de 
baty mniejszościowej. 

Rozmowy na temat reformy 
ustroju Rzeszy. 

BERLIN „(Pai). Kanclerz Papen 
wraz z sekretarzem stanu Planckiem i 
szefem biura prasowego rządu Rzeszy 
Marcksem wyjechał w dniu 10 b m. 
wieczorem do Monachjum z oficjalną 
wizytą do rządu bawarskiego. Według 
doniesień prasy, w czasie rozmów na 
temat reformy ustroju Rzeszy kanclerz 
zapewnić ma rząd bawarski, że refor 
ma ta przeprowadzona będzie w nor- 
malnej drodze parlamentarnej . 

Węgry zniosły sądy doraźne. 

BUDAPESZT, (Pat). Zniesione zo- 
stały na terenie państwa sądy doraźne. 

  

Pomnik š. p. Żwirki i Wigury. 
MORAWSKA OSTRAWA.. (Pat.) 

W czeskim Cieszynie odbyło się ze” 
branie porozumiewawcze między pol- 
skim komitetem budowy pomnika śp. 
lotników Żwirki i Wigury z delegata- 
mi czeskosłowackiego komitetu z Brna 

* Postanowiono, że pomnik wzniesióny 
zostanie przez komitety. W tym celu 
wyłoniono wspólny wydział. 

Pomnik, który ma być z jednej 
strony hołdem dla tragicznie zmarłych 
bohaterów, a z drugiej wyrazem zbli 
żenia narodów, czeskiego i polskiego, 
stanie wpobliżu miejsca katastrofy na 
wzgórzu Kościelewskiem;, obok szosy, 
wiodącej z Cieszyna do Ostrawy. Sa- 
mo miejsce katastrofy zamienione zo- 
stanie na park, w którym wzniesiona 
będzie kaplica. Postanowiono dołożyć 
starań, oby odsłonięcie pomnika mo- 
gło nastąpić w pierwszą rocznicę kata- 
strofy . 

Estońscy goście. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 12 b. 
m. przybywa do Warszawy grupa 
dziennikarzy estońskich na III walne 
doroczne posiedzenie komitetu poro- 
zumienia prasowego polsko-estońskie- 
go. Pobyt dziennikarzy estońskich w 
Polsce potrwa 3 dni. 

Zamówienie sowieckie. 
KRÓLEWSKA HUTA. (Pat.) Jak 

się dowiadujemy, zarząd warsztatów 
Huty Królewskiej otrzymał zamówie 
nie na wykonanie 40 proc. platform 
kolejowych dla Rosji Sowieckiej i w 
tych dniach przystąpi do wykonania 
powyższych prac. 

spr. zagr. Rumunji. 
nji. Titulescu dziś jeszcze wyjeżdża 
z Londynu wprost do Bukaresztu, aby 
objąć swój nowy posterunek. 

  

Bunty w oddziałach hitlerowskich. 
ESSEN, (Pat). W obozie hitlerowskim w 

zagłębiu Ruhry dochodzi coraz częściej do 
zatrgów i buntów. W Essen trzy oddziały 
szturmowe Gdmówiły posłuszeństwa. Człon- 
kowie ich częściowo wystąpili z partji. W 
Steele obok Essen zrewoltował się oddział, 

Kezący 60 osób i stworzył opozycję. W. Du- 
isburgu i Gelsenkirchen nastąpił rozłam w 
pzetji. Oponenci zaczęli wydawać własne pi- 
smo, zwalezające politykę przywódeów hit- 
lerGwskieh. Część niezadowolonych hitlerow 
eów przeszło do ohozu komunistycznego. 

W zanarchizowanych Chinach. 
SZANGHAJ, (Pat). Feng-Yu-Siang, zwany 

generałem chrześcijańskim, oraz kilku in- 
nych przeciwników Czang-Kai-Szeka podpi 
sało odezwę, gwałtownie protestującą prze- 
ciwko sprawozdaniu Lyttona, domagającą się 
natychmiastowego powołania pod broń ca- 

Olbrzymi pożar 
LA ROCHELLE, (Pat). Z niezhadanej do- 

tychezas przyczyny wybuchł nagie pożar w 
wielkich zakładach nafty. Płomienie ogarnęły 
liczne zbiorniki, zawierające przeszło 3 mil- 
jony litrów benzyny i nafty. Pożar, który 
тохросха! się po południu, trwał do późnej 
godziny w nocy. W; akcji rałunkowej biorą 
udział wszystkie Gddziały straży ogniowej, 
wspomagane przez wojsko. Wysiłki ich mają 
głównie na celu zapobieżenie temu, aby po- 

łego narodu przeciwko Japonji oraz podda 
nia ścisłemu nadzorowi rządu centralnego 
w celu niedopuszczenia go do czynienia Ja- 
ponji ustępstw. Przypuszczają tu, iż jest to 
początek ruchu, skierowanego przeciwko 
Czang-Sue-Liangowi, . 

składów nafty. 
żar nie rozszerzył się na znajdujące się wpe 
bilżu zabudowania zakładów miejscowych. 

PARYŻ, (Pat). Wielki pożar, jaki wy- 
buchł wczoraj w nocy w rafinerji nafty wpe 
bliżu La Rochelle, trwa dotychczas. Nafta, 
płynąca kanałami izolującemi kadzie, płonie 
nadal. Pożar został zlokalizowany tak, że nie 
zachodzi niebezpieczeństwo przerzucenia stę 
ognia na sąsiednią rafinerję, 

 



Ва ОВа A 

Odgłosy z Rusi Czerwonej. 
Lwów, w końcu września 1982. 

Niedawno sensacją polskiej prasy 
lwowskiej był rzekomy gremjalny u 
dział uczącej się ukraińskiej młodzie 
ży, ze stryjskiego utrakwistycznego 
gimnazjum, w napadach rabunko 
wych na prowincjonalnych kupców 

żydowskich. 
Bliższe dochodzenie jednak w ca 

łości tej wersji nie potwierdza. W ra 
bunku podobno brało udział 1—?2 
uczni Ukraińców, za co nie może rzu 

cać cienia na ogół ukraińskiej mło- 

dzieży. 
Nie można jednak zamykać oczu 

na coraz częstsze zjawisko, udziału 

młodzieży ukraińskiej w akcji terory 

stycznej, wymagające ingerencji star 

szego społeczeństwa, co nieraz już po 
dnosiliśmy w naszem pismie. 

W związku z przytoczonym wy 

padkiem w Stryju zabrała głos „Gaze 

ta Lwowska“ na co zareplikowala 

ukraiūska „Nowa Zorza“. Głosy obyd 

wóch pism wolnych od skrajnego na 

cjonalizmu przytaczam jako charakte 

rystykę polsko-ukraińskich mastro- 

jów. 
„Gaz. Lw.* Nr. 214 

„Krwawy posiew wsehod 
„Ukraińskie społeczeństwo jak i Ž 

uczy się stopniowo politycznego realizmu, któ 

ry jedynie może urzeczywistnić, prędzej lub 

później, dalsze aspiracje. Jednakże by taki 

proces mógł się dokonać — trzeba chronić 

od wszelkich nieobliczalnych podszeptów nie 

tylko tych, co już są świadomi, ale jeszcze 

więcej może tych, którzy dopiero dorabia ją 

się do pierwszych politycznych po i przed 

stawień. W. tym celu trzeba na» mądry 

i silny kontakt z młodymi, zdobyć ich zau 

fanie, irafić do ich sumienia Trzeba stanąć w 

obronie niedoświadczonych, a płomiennych 

dusz. któere źli i bezwzględni doradcy wy- 

stawiają na pokusę. Ale do tego zabrać się 

niestety umiarkowane ukraińskie elementy ne 

umieją. Młodzież jest pozostawioną sobie i do 

stęp do niej wpływów elementów krańcowych 

otwarty. Ii ci ostatni triumfują. Nie liczące się 

z ofiarami, prowadzą swoją propagandę pra 

wie bez przeszkody reszty ziomków, nawet 

tych których stanowisko co do sposobów dzia 

łania jest djametralnie przeciwne. Z tej ostat 

niej strony zjawi się od czasu do czasu naj 

wyżej jakiś mniej lub więcej moralizujący ar 

tykuł, lecz to pomaga jak umarłemu kadzi 

dło. Ukraińscy akademicy i uczniowie czytają 

„Surmę* i wsłuchują się w bezpośrednio im 

rzucane hasła i podstępnie podsuwane suge 

stje. Te hasła i te sugestje pochodzą z tych 

kuźni gdzie wre nigdy nie wiadomo przez 

kogo błogosławiona praca, która dąży do 

utrwalenia zamętu. Ona znajduje sobie dostęp 

od młodych ile razy i gdzie zechce. Oczaro- 

wuje ich świadomość i psuje ich serca. Ten 

posiew wschodzi coraz bujniej, wschodzi nie 

tylko jako zamiłowanie do politycznych gwał 

tów, lecz i jak zwyczajna zbrodnia. 

W dalszym ciągu „Gaz. Lw.* stwier 

dza, że taki stan młodzieży stawia ją 

nad przepaścią, że wreszcie gdy tak 

będzie dalej gdy ci co robią burzę nie 

spotkają się z kategorycznym sprze 

ciwem tej części własnego społeczeń 

stwa, mającą pełnię poczucia odpowie 

dzialności nietylko za delę „ukraiń 

skiej sprawy”, tale i przedewszyst- 

kiem, za zbiorową psyche swego na 
rodu, której istotna jakość będzie sta- 

nowić przedewsystkiem o jego wszech 

stronnych możliwościach — to wtedy 
cała ideologja ukraińska zostanie po 
ważnie zagrożoną. 

Publieysta z „Nowej Zori* Nr. 73 
(organ zbliżony do bisk. ks. Chomy- 
szyna) podkreśla że „Gaz. Lw.* bierze 
pod uwagę tylko następstwa, nie do 
szukując się przyczyn, które według 
niego kryją się w obecnym stanie w 
jakim znajdują się Ukraińcy w Pqlsce 
O położeniu tem mowi prasa ukraiń 
ska, mówią posłowie w Sejmie, odczu 
wa je także każdy Ukrainiec na Rusi 
Czerwonej. Odczuwa też go najdrażli 
wsza część każdego społeczeństwa — 
młodzież, reagując nań po swojemu. 
Stąd nic dziwnego, że radykalne ele 
„menty starają się wykorystać to poło 
żenie Ukraińców w Polsce, rozszerza 
jąc swe wpływy jak śród społeczeńst 
wa ukraińskiego tak i śród młodzieży. 
Cóż ma starsze społeczeństwo powie 
dzieć młodzieży by odwieść ją od ra- 
dykalizmu? zapytuje ukraiński publi 

cysta, — gdy ta widzi doskonale po- 
łożenie ukraińskiego narodu, skoro 
widzi, że kilka miljonów Ukraińców 
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"wymagać by 

(Od własnego korespandenta). 

(N. Z. wlicza tu i Wołyń) nie ma swe 
go państwowego wyższego zakładu 
naukowego podczas gdy w Austrji uni 
wersytet lwowski posiadał 10 ukraiń 
skich katedr. Szkolna młodzież jest 
bodaj jedyną w Polsce, której nie wol 
no mieć własnych organizacyj sporto 
wych. Ukraiński związek skautowy 
„Płast* jest rozwiązanym (nastąpiło 
to z powodu antypaństwowego kie- 
runku — przyp. autora). 

„Ażeby ukraińska młodzież zupełnie wy- 
wać z pod wpływów elemeniów radykalnych 
— mówi dalej auior —.trzeba usunąć przy 

у które pomagają tym wpływom. A te 
miezależne od Ukraińców. 
Polacy. * Prz te są 

szej i szerszej natury. W się one 
z samorządem całego narodu, odpowiednio 
do jego odmiennych warunków žyciowych..“ 

Przypominając dałej że w tej sprawie 
bierał głos bp. stanisławowski ks. Chom 
i że jakoś nie w efektów i 
blicysta kone W tych wa 
my więcej możemy mówić naszej młodzie- 

żyć? 

Przytaczając obydwa powyższe 

głosy, nie można jednak całkowicie 

zgodzić się z twierdzeniem „N. Zori“ 

że usunięcie młodzieży od wpływów 

radykalnych jest w ścisłej zależności 

od usunięcia przyczyn znajdujących 

się rzekomo w ręku Połaków. Takie 

podejście do sprawy jest jednosiron 

nem. 

Winę za dzisiejszy stan rzeczy w 

dużym stopniu ponosi i społeczeńst 

wo ukraińskie wraz ze swymi polity 

kami, nie liczącymi się z rzeczywistoś 

cią. Zrozumiałem jest, że trudno było 
społeczeństwo ukraiń 

skie nazajutrz po przegranej wojnie 

'zajęło przychylne stanowisko wglę 

dem Pzolski i tem można tłumaczyć 

abstynencję jego w wyborach do pier 

wszego sejmu. Lecz niezrozumiałą 

jest bezwzgłędnie opozycja gdy udział 

w wyborach do sejmu Ukraińcy wzię 

li, uznając tem samem faktyczną przy 

należność Rusi Czerwonej do Polski. 
Tłumaczyć to można chyba tylko tem 

że Śród społeczeństwa ukraińskiego 

panuje przekonanie © sezonowości 

Polski, wraz z niczem nie uzasadnio 

nem złudzeniem że przyjdzie jakaś 

moc, która wyrwie Ruś Czerwoną z 

pod panowania Polski na rzecz niepo 

dległej Ukrainy. Stąd niechęć do po 
czynań opartych na rzeczywistości, 

stąd obijanie progów zagranicznych 

polityków, ciągłe skargi w Lidze Naro 

dów. ete. Ten optymizm siarszego spo 

łeczeństwa odbija się i na zapalnej 

młodzieży szukającej po swojemu 

dróg do zrealizowania postulatów nie 

zawisłości. I tragedją społeczeństwa 

ukraińskiego jest to, że raz uległszy 

psychozie niepodległościowej nie mo 
że jej się pozbyć, traktując głosy, nie 
licznych zresztą, ukraińskich polity- 

ków realnych jako zdradę narodu 

Takie nastawienia polityczne ukra 
ińców nie mogą ujść uwagi spo- 
łeczeństwa polskiego, widzącego w 

nich groźbę dla swego stanu posiada 
nia na R. Cz. To wszystko wpływa uje 
mnie na kształtowanie się wzajem- 
nych stosunków. Do tego trzeba do 

dać że legalne stowarzyszenia ukra 

ińskie czasem nadużywały swych sta 
tutów, dając pozory do twierdzenia 
„że chodzi nie o rozwój kulturalny 
Ukraińców lecz o ferment, mający na 

celu oderwanie Rusi Czerwonej od 
Polski. I dlatego trudno się zgodzić z 
twierdzeniem N. Z. że klucz do roz- 
wiązania trudności znajduje się tylko 
u Polaków. Bez udziału Ukraińców w 
rozwiązaniu kwestji bez dobrej woli 
z ich strony sprawa jednostronnie 
rozwiązać się nie da. 

Nie wynika z tego że społeczeń- 
stwo polskie jest w tem bez winy. Wi 
na jego kryje się też w niedocenianiu 
rzeczywistości, w. traktowaniu ruchu 
ukraińskiego, (zawdzięczając jedno- 
stronnemu informowaniu prasy pol- 
skiej na R. Cz.) — lekceważąco wi- 
dząc w nim tylko agitację ajentów mo 
carstw obcych, wobec których pocz 
ciwy ludek „ruski* ustosunkowuje 
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DZIKA PSZCZOŁA. 
Komedja w trzech akiach Ludwika Hieronima Morstina w teatrze na Pohułance. 

Hieronim Morstin jest przyjacie 
lem kobiet. Mimowoli, czytając lub 
słysząc rozmaite utwory; myślę zaw 
sze że opisy stosunków dwóch płci są 
odbiciem osobistych doświadczeń pi- 
szącego, bardziej niż wszelkie inne 
sprawy przez niego poruszane. Jak ko 
chają, tak miłość opisują. I wtedy dzi 
wne się odkrywają sprawy: piękną, 
słwaną autorkę, prześladuje typ ko- 
biety-samicy, poniewieranej przez 
mężczyznę, któremu jest poddana, 
słynny autor nie opisze innej sceny 
miłosnej jak przy akompanjamencie 
bicia i szarpania się, inny wulgaryzu 
je do granic straganu i kuchni swoje 
typy miłosne. 

Hieronim Morstin kocha swoje ko 
biety wytwornie, zagląda im wnikli 
wie w dusze, współczuje wszystkim 
ich cierpieniom, które rozumie dosko 
nale, miewa do czynienia tylko z kwia 
tem kobiecości z sercami wyhodowa 
nemi na płafkach róży pełnych mio 
du, „ale nie łudzi się co do bieżącej 
wartości tych skarbów. Odstawia je 
na miejsce przeznaczenia, helas, do 
przyrodniczej klatki poddanych tę- 
giemu samcowi samiczek. 

Tylko że te jego samiczki mają 
piękne i subtelne dusze; mają kulturę 
sumienia, mają gest człowieka, tego, 
o którym pisał Menander „Flos che- 
rien ke antropos his he antropos ee, 
(jak to miło, gdy jest człowiek na- 
prawdę człowiekiem). Marja i Olga 
ze sztuki „Dzika Pszczoła są napraw 
dę, kiżda z nich, takim człowiekiem: 
z którym obcować i którego kochać 
i szanować można, trzeba, i jest miło. 

Cóż z tego?... Tragiezniejsza jest ta 
wesoła i tak wytwornie dowcipna ko- 
medja niż się śmiejącej publiczności 
zdaje. Te słodkie i dzikie pszczoły 
ujarzmi tęgobarczysty pan, i zaprzęg- 
nie swoim gestem męskiej pieszczoty 
dającej rozkosz w wygodę swego ży- 
cia, swoich planów, swej wreszcie ro 
boty—celu—karjery, czy idei. 

Muszą się nałamać do tych mę- 
skich egoizmów: Czy to przemiłego 
manjactwa ojca, który pragnie jeno 
mówić mądre, subtelne sentencje: ba 
dać życie w całokształcie kosmosu, 
Aa z córkami niech się dzieje wola bo- 
ża, i tak nigdy się doskonałego szcześ 
cia nie osiągnie, więc dać się unieść 
na fali życia, to jeszcze jedyna mą 

  

ło dobre przed 60 laty. Dzisiaj ludek 
„ruski* jest już uświadomionym 
Ukraińcem, który przed 138 laty wal 
czył o własną państwowość, o swoją 
niepodległość, wspomnienie tej wal- 
ki żyje jak śród starszego społeczeń- 
stwa ukraińskiego, tak i szezególniej 
młodzieży. 

Przed tak skomplikowanem zagad 
nieniem  polsko-ukraińskiem stoją 
Rząd i politycy BB, zdający sobie 
sprawę z potrzeby poczynienia słusz 
nych reform, spotykają jednak na dro 
dze fantasmagorje  niepodlegtošcio 
weukraińskie, podejrzliwą nieustępii 
wość opinji polskiej, z którą najbar 
dziej nawet silny rząd w Polsce liczyć 
się musi. To jednak nie może wpły- 
nąć na konieczność poczynienia kro 
ków zdążających do usunięcia anor 
malnych stosunków narodowościo- 
wych na Rusi Czerwonej. 

"Ostatnia podróż inspekcyjna p. mi 
nistra Pierackiego na terenie trzech 
województw południowo-wschodnich 
usunie może niejedno niedomaganie, 

położy kres niejednemu nadużyciu, 
niezależnie z czyjejby strony ono nie 
pochodziło, a to bezwzględnie musi 
wpłynąć na choćby częściowe polep 
szenie stosunków. Naturalnie nie mo 
żna przypuszczać by poprawa była 
natychmiastową, lecz każde posunię 
cie zmierzające do podważenia na 
gromadzonych przez dziesiątki lat za 
drażnień i nieufności jest już krokiem 
naprzód. 

Z uznaniem powitać trzeba zam 
knięcie na R. Cz. „Selrobu*, co do 
którego nikt nie miał wątpliwości o je 
go związku z kominternem i o otrzy 
mywaniu subsydjów z Charkowa (a 
właściwie z Moskwy). Wraz z Selro 
bem zamknięto jego organy prasowe 
„Wikna*, „Syła”, „Seliob*, ‚Коорета 
tywnyj Wistnik“ „Nowi Szlachi“ „Na 
sza Zemla“ į „Knyžka“. 

Przy rewizji stwierdzono dokład 
nie że członkowie Selrobu byli rów 
nocześnie członkami komunistycznej 
Partji Zachodniej Ukrainy. W związ 
ku z tem aresztowano kilkadziesiąt 
osób. 

Szczęśliwym zbiegiem zarządzeń, 
jednocześnie na Pomorzu rozwiązano 
Obóz Wielkiej Polski. Powinno to 
wpłynąć dodatnio na ukraińską opin 
ję jako dowód że postępowanie Rządu 
wolnem jest od jakichś pobudek anty 
ukraińskich, i że chodzi tutaj tylko 
0 zwalczanie organizacyj szkodliwych 
dla spokoju Państwa, niezależnie od 
tego jaki mają skład narodowy. 

W: czasie pobytu na R. Czer. p. 
minister Pieracki złożył wizyty wybit 
nym osobistościom jak z obozu pol 
skiego tak i ukraińskiego np. bisku 

  

pom i politykom. Niedługo przedtem 
bawił we Lwowie prezes Bloku Bezp. 
płk. Sławek. Obie te wizyty nasuwają 
wniosek że uwaga odpowiedzialnych 
czynników państwowych jest zwróco 
na na sprawy i stosunki Rusi Czerwo 
nej. 

Ostoja. 

FIDOE 
  

    

ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 
  

Zeppelin znów ieci,. 
BERLIN, (Pat). Sterowiec „Fir. Zeppelin* 

wystartował w niedzielę wieczorem do 8-ej 
podróży do Ameryki, zabierając na pokład 
12 pasażerów. 

drość praktyczna. Czyha na nie drugi 
egoizm, nierównie zachłanniejszy, za 
borczy, szczery, istotnie prawdziwie 
męski. Ten Jerzy chce mieć dwie ko- 
biety. Kocha obie, prawdziwie obie 
kocha. I zapewnia że owszem, jest nor 
malnym stuprocentowym mężczyzną 
i musimy się z nim zgodzić, tak, jak 
się zgadzają jego kobiety. Pocóż bo 
wiem. obłuda stale praktykowana, Po 
cc kłamstwo i t. zw. zdrady? Mężczyz 
na jest stworzeniem wielożeńskiem, i 
tak zechciała przyroda i żadne kodek 
sy, prawa, żale.i tragedje nie pomogą 
na to, że tak było, jest i będzie, Poco 
więc się szarpać, pocą na komplikacje 
sprawiane kodeksem, dorzucać jakieś 
niesmaczne zemsty, procesy, zdrady» 

nienawiści? Czy nie lepiej rozmówić 
się uczciwie: czy nie lepiej kochać, 
zawsze kochać, choćby w cierpieniu, 
niż żyć w opuszczonej samotności z 
poczuciem własnej krzywdy, lub uży 
wać szczęścia zatrutego (dla ludzi szla 
chetnych) poczuciem krzywdy wyrzą 
dzonej. 

Życie wikła i gmatwa prawa, uczu 
cia i stosunki. Podnoszą się jak 
wzburzone fale morza ludzkie uczu- 
cia i związane z niemi zdarzenia, pły 
nące łodzie uderzają o siebie, grożą 
rozbiciem rybacy. zaciągający sieć 
szczęścia, tracą kierunek, nie widzą 
lądu. S. O. S. Ratuj swą duszę! Woła 

      

WST SE М б Ка 

Obraz polski nabyty przez 
krėia wtoskiego. 

  

Obraz T. Pruszkowskiego „Domek z kart“, 
wystawiony w pawilonie polskim na w 
wie „Biennałe* w Wenecji zakupiony zos 
przez króla włoskiego Wiktora Emanuela. 

   

      

Kongres naukowy ku czci - 

Spinozy. 
W ub. miesiącu odbył się kongres 

naukowy ku uczezeniu 300 rocznicy 
urodzin filozofa Barucha Spinozy. Na 
kongres zjechali przedstawiciele uni 
wersytetów i szkół wyższych z całego 
świata: 

Zjazd dobrze obmyślany we wszy 
stkich szczegółach, udał się świetnie 
dzięki pracy organizatorów dra Geb 
hardta z Francfurtu į dra den Carp'a 
z Haagi. Wśród reprezentantów nauki 
było 2 Polaków, prof. dr. Myślicki z 
Warszawy i Jezuita X. Stanisław Du 
nin Borkowski, piszący jednak po nie 
miecku i stale mieszkający w Niem- 
czech. 

Charakterystycznym zbiegiem oko 
liczności trzeba nazwać udział w kon 
gresie dwu innych „Polaków*. Obra 
dy na otwarciu zjazdu zagaił prof. Le 
on Polak (Niemiec z Groningen). A 
najpodnioślejszą chwiłę przeżyli ucze 
stnicy zjazdu gdy na mównicę wszedł 
sławny prawnik i badacz Spinozy 86 
letni Sir Frederic Pollock z Londynu, 
celem wygłoszenia referatu n. t. zna 
czenia i wartości filozofji Spinozy. 

Dr. IDELSON 
Choroby chirurgiczne i kobiece, 

wróciła i wznowiła przyjęcia 
W. Pohulanka 15—13, od 93—11 i 2—4 

  

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Przysposobienie wojskowe 

u sąsiadów. 

„Słowo Polskie* drukuje wywiad 
z komendantem Głównym Związku 
Strzeleckiego ppułk. dypl. Wład. Ru 
sinem. Wywiad jest przeglądem przy 
sposobienia wojskowego u naszych 
sąsiadów, a konkluzje: jakie z niego 

wypływają są aż nadto wymówne. 

Tak więc w Niemczech organiza- 
cje wojskowe 

Można podzielić na trzy grupy: związ- 
ki żołnierzy, pielęgnujące tradycje dawnego 
wojska niemieckiego, związki ściśle wojskowe 
zależne w mniejszym lub większym stopniu 
od partyj politycznych oraz organizacje spe 
cjalne: strzeleckie, techniczne, jeździeckie i 
inne. 

Organ centralizujący: „Związek wojaków 
Rzeszy niemieckiej. t zw. „Kyffhauser*. to.. 
8 miljony zaprzysiężonych zwolenników mo- 
narchji pragnących jej odbudowy. 

Ale nietylko wśród b. żołnierzy panują po 
dobne nastroje. Weźmy choćby taką potęgę 
jaką jest „Stalowy Helm“ t. zw. Stahlhelm“. 
Tam iuž zupelnie wyražnie miljon cztonkėw, 
sztab generalnv, intendentura i inne komórki 
wyražnie wojskowe. 

Wreszcie... hitlerowcy może mniej wyszko 
leni i dobierani ale jest to siła, z którą trzeba 
się liczyć choćby ze względu na organizację, 
złożoną z durżyn (płutłonów, kompanij do 

dywizyj włącznie). 
«Sowiety to jeden wielki obóz wojenny. 

Tam PW. jest obowiązkiem, od którego: nikt 
uchylić się nie może. Najliczniejszą i najważ- 
niejszą organizacją PW. jest „Osoawiachim* 
Z/12 miljonami członków i 100 miljonowym 
budżetem przekazał lotnictwu wojskowemu 
około 700 samolotów, wybudował 30 szkół 
lotniczych wyszkolił około 1000 pilotów. 

Prócz tego przeszkolenie strzelec 
kie w fabrykach „Awtodor* dla celów 
motoryzacji kraju dla celów wojsko 
wych. Czerwony Krzyż, Towarzystwo 
Przyjaciół Radja — oto obraz P: W. 
w Sowietach. 

Z krajów bałtyckich zaś widzimy 
wEstonji „Ligę obrony — 15 pułków 
P. W. wszelkich rodzajów broni 40 
tys. członków, w tem 5 tys. kobiet, 
oraz t. zw. „Skudskar%, prawie trzy- 
krotnie liczniejszy. 

Na Łotwie znów 30 tysięczna orga 
nizacja P. W. „Aizsargi”, a w Litwie 
„Związek Strzelców odbywający 
czenia koncentracyjne razem z woj. 
skiem mówią wyraźnie o zrozumieniu 
wagi państwowej przysposobienia woj 
skowego. I stwierdza ppułk. Rusin -- 
wszędzie przebija wyraźna tendencja 
scalenia P. W. i konsolidowania tej 
ważnej pracy poza obrębem wpływów 
politycznych. 

    

Dzisiejsza młodzież zachodniej 
Europy. 

„L'Europe Nouvelle“ przeprowa- 
dziła ankietę na temat młodzieży za 
chodnio-europejskiej. Wyniki tej an- 
kiety podaje „Gazeta Lwowska”. 

ją o ratunek! Oczekują go. Ale nie za 
wsze przybywa i nie zawsze z tej stro 
ny z której się liczyło. Czasami zwy- 
kle tylko własne siły ratują. I powoli 
uspakaja się wzburzone morze ż$cia, 
Ludzie długo wołali, długo szamotali 
się wśród wirów i wichrów; a potarga 
wszy niejedną sieć, płyną dalej za no 
wym. polowem, szczęśliwi о, napewno 
bardzo szczęśliwi, jeśli udało im się 
ocalić najcenniejszy skarb: Życie» któ 
re na nowo zawiera w swej przyszłoś 
ci wszystkie szczęścia i wszystkie mo 
żliwości. 

I dzikie czy swojskie pszczoły 
znów śpiewać będą swą miodową, 
słodką piosenkę w słońcu, bo „na roz 
łogach czasu i przestrzeni człowiek 
jest punktem malutkim, uciekającą 
wodą są jego rozkosze, snami cierpie- 
nia'', jak mawiał Marek Aureljusz. a 
z pewnością i uroczy pan Eustachy, 
gdyby się czyjemś cierpieniem zainte 
resował. I o nim znów przychodzi 
na myśl taka uwaga: czy to o- 
derwanie się jego od spraw ludzi ota 
czających, wylatywanie w światy nie 
skończonej harmonji, ta jakaś pantei 
styczna religja tego lekkomyślnego oj 
ca i niedomyślnego konfidenta pięk- 
nych kobiet, nie jest czemś kojącem 
w obcowaninu? Pocóż się dręczyć ta- 
kiemi drobiazgami, szarpiąc się w ja 

kichś zagadnieniach moralnych, kiedy 

Kryzys światowy wpłynął na do- 
rastające pokolenie b. nieszczęśliwie. 
Wszyscy, którzy zostali przygnieceni 
nim bezpośrednio stracili zdolność ja 
snego rozumowania i pojmowania 
przyczyn niedoli. Tak więc w Niem- 
czech (pisaliśmy już o tem podobnie 
swego czasu) młodzież, zwłaszcza inte 

ligencka zgrzyta zębami na myśl o 
tych wszystkich posadach sędziów» 
urzędników, radców, niedostępnych 
dziś dla niej bo zajętych przez ludz:, 
którzy nie mają „von* przed nazwi- 
skiem. — Zradykalizowanie prawico 
we, marzenia o rozgrywce która przy 
niesie z powrotem utracone miejsca 
i synekury. We Włoszech 

„Całe wychowanie jest nastawione w je- 
dnym kierunku. Nawet profesorowie uni- 
wersytetu składają przysięgę, że „będą wy- 
chowywali prawowitych obywateli, — о4- 
danych władzy i systemowi faszystowskie - 
mu'. Młody Wąłoch jest przeciwnikiem in. 
dywidualizmu. Wbrew indywidualnej cywi- 
Fzaącji całej Europy zachodniej wyrasta z 
Jtalji cywilizacja mas i futaj styka się Mu- 
ssolini z Leninem*. 

Gdy zważymy: že od 8 roku życia 
młody Włoch jest urabiany w tym kie 
runku, to zdamy sobie sprawę, że ina 
czej myśleć nie może i nie będzie. 

W Anglji, obok pochłoniętych spor 
tem i-nie znających się poza nim na 
niczem, są inni; którzy 

patrzą się krytycznie na swe położenie. 
To młoda inteligencja i bezrobotni. Pierwsi 
podlegali wpływom radykalizmu, ale wyzbył: 
się „salonowego bolszewizmu”, zarzucili uto- 
pije Wellsa, odsunęk się od Shava jako gło- 
siciela kompromisu liberalnego. Burzą się 
oni przeciwko starej generacji we wszystkich 
stronnictwach. Są zwolennikami realizmu i 

czynu w polityce. 
Pomiędzy młodymi bezrobotnymi jest 

wielu zwolenników skrajnych żywiołów. Do- 
magają się oni społecznego aktywizmu. 

Ankieta stwierdza jednak, że są 
oni w mniejszości. Tak, bo Anglja do 
jada jeszcze to, co jej zostało z okresu 
„prosperity“. Młodzież może się jesz- 
cze nie przejmować niczem poza pił- 
ką nożną i yo-yo. Ale co będzie dalej? 
Dalej — kiedy przybędzie jeszcze tych 
młodych rąk bez pracy, dalej — kie 
dy się zje co zostało do zjedzenia... 
I czy możliwy będzie dzisiejszy stan - 
rzeczy wobec zradykalizowanej opinji 
całego świata? 

ы jim. 

Biskup — pilot. 
GITTA DEL VATICANO, (Pat). Donoszą z 

Massachussetts, że nowy biskup-sufragan Bo 
stonu msgr. Spellman posiada od maja rb. 
dyplom pilota. otrzymany we Włoszech, 
gdzie przez dłuższy okres czasu przebywał 
w charakterze funkcjonarjusza Sekretarjatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej, Biskup Spellmaun 
jest pierwszym i jedynym biskupem-lotni 
kiem. 

faktycznie natura, ten wszechświat: 
którego cząstką jest istota ludzka, 
tych konfliktów nie zna. 

Kobiety muszą ustąpić wobec tej 
zmowy mężczyzn, wobec tych różno 
gatunkowych egoizmów narzucają 
cych najwygodniejsze dla nich, bo 
gdzież siły by zwalczyć własne serca? 
Smutek dwóch kobiet osłodzi jeden 
fakt: nie będą się oszukiwały. Tej 

prawdy nie odbierze im nawet ich 
mężczyzna, pragnący wygody za 
wszelką cenę. 

Jakże wytworny i mądry jest ta 
lent Hieronima Morstina! Jakże przy 
jemnie jest spędzić wieczór w: towa 
rzystwie do którego nas zaprasza. 
Przedstawia nam typy komiczne, 
śmiejemy się serdecznie, bez obrzydze 
nia, które tak często wywołują war- 
szawscy autorzy ordynarnością swych 
konceptów, wprowadza postaci wygła 

szające sentencje, dowcipy, smakuje 
my je jak dobre wino, którego smak 
pozostaje w pamięci mózgu, nie żo 
łądka:.. 

Komedja wystawiona w sobotę pe 
łna jest po brzegi głębokich, doskona 
le ujętych w skrócie szybkiego, sceni 
cznego frazesu, poglądów: na sprawy 
tego świata. Słucha się, myśli, bawi 
się i śmieje widownia, reaguje jakoś 
inteligentniej niż zwykle, wybucha 
oklaskami na w sedno trafione strza 

233 (2475). 

Z Rosji Sowieckiej. 
Rosja państwem bez chieba. 

MOSKWA, (Centropress). — Po jedenastu 
latach ed czasu, kiedy przed rozpoczęciem 
nowej polityki gospodarczej i nadejściem no 
wej ery w gospodarczem życiu w Rosji, pa 
nował głód, państwo to siaje się nów „pań 
stwem bez chłeba*. Kryzys zbożowy w ZSSR. 
daje się odezuć odbeenie kardziej niż w je- 
sieni ub. roku, chociaż jesień jest okresem 
zbiorów, kiedy nowe zboże przychodzi na 
targ, Jakość chleba w miastach weale się 
nie poprawia, ba przeciwnie, chleb jest o 
wiele gcrszy, ponieważ piekarnie z powodu 
hezustannej podwyżki cen zmuszone są mie 
szać mąkę z różnemi namiastkami. 

Nie ulega wątpliwości, że trudności zbożo 
we będą się powiększać, eo sądzić można 
chociażby z tego, że zasiewy jesienne posię 
pują kardzo pewoli. Według oficjalnych da 
nych de 20 października obsiano w eałym 
Związku Sowieckim 20,979 hekłarów, co sta 
nowi tylko 51,2 proc. ogólnego planu zasie- 
wów jesiennych. Trzeba zaznaczyć, że w pół 
ncenych krajach Rosji weześnie następują 
nocjnych krajach Rosji wcześnie następują 
chłodne dnie a na początku października 
ziemia jest już pokryta śniegiem. 

Wprost katastrofalne opóźnienie zasie- 
wów jest na Ukrainie, gdzie w tym roku 
chsiano © 3 miljony hektarów mniej niż w 
roku ubiegłym. Również zmacznie później 
niż w reku ubiegłym zasiewa się w południo 
wym i środkowym kraju nadwołżańskim, na 
Kaukazie północnym i krajach zaehodnich. 
O wiełe gorszy niż w roku ub, jest stan or- 
ki. Tu plan spełniony zosłał tylko na 18 
pruc. Moskiewskie „Izwiestja* krzyczącemi 
tytułami, alarmują, że „obsiano tylko poło- 

wę obszarów przeznaczonych na zasiewy je 
sienne*. Łatwo wyobrazić sobie, jak wy 
lądać będą zbiory w przyszłym roku, gdyż 
niemożliwością jest, aby te eo zaniedbane 
zostało w jesieni, naprawdę zostało w cza- 
sie zasiewów wiosennych. я 

W. związku z kryzysem zbożowym rząd 
sewiecki poczynił pewne zarządzenia. Tuk 
np. ogłoszono dekret, mocą którego nie bę- 
dzie przydzielane zboże na zasiew gospodar- 
stwom kolektywnym i sowieckim; pozatem 
dekret powiada, że ketehozy i sowchozy mu 
szą postarać się o zboże na zasiew z włas- 

nych środków. Również na zasiewy wiosen- 

ne gospodarstwa te nie otrzymają zboża z 

rezerw państwowych. Przewodniezącym ko- 
lektywów polecono, shy poczynili starani 
by zboże z tegorocznych zbiorów zareze 

wewane zostało na zasiewy. Taki sam roz 

kaz wydano dyrektorom sowieckich gospo- 

darstw rolnych. 
Zarządzenia te są wielce eharakterysty- 

czne, kowiem dowodzą, że komisarjat rolni 

ctwa nie liczy na to, że udałoby mu się 

zebrać takie rezerwy zboża na zasiewy, jak 

w latach poprzednieh, kiedy jeszeze można 

było przyjść z pomocą gospodarstwom kolek 
tywnym i sowieckim. 

  

   

Zamiast Nižnij Nowgorod — Gorkij. 

MOSKWA, (Pat). Prezydjum Centralnego 

Komitetu Wykonawczego ZSRR postanowiło 

nazwać miasto Niżnij Nowgorod miastem 

Gorkija. 

Inauguracja Dnieprostroju. 

MOSKWA , (Pat). W dniu 10 bm. odbyła 
się uroczysta inauguracja Dnieprostroju. Nu 

urcczystość tę przybyli z Moskwy Kalinin, 

Ordzenikidze, Czubar i wielu innych przed- 

stawicieli władz oraz liczne edelgacje robot- 

ników z całej Rosji. Wygłoszon wiele prze- 

mówień, w których podkreślano znaczenie 

olbrzymiej centrali elektrycznej, mającej za- 

silać prądem całą Ukrainę. 

Po powrocie z letniska i załatwieniu wszy- 

stkich spraw i kłopotów domowych, związa- 

nych z ulokowaniem dzieci w szkołach oraz 

zaopatrzeniem ich w książki i zeszyty oraz 

zaopatrzeniem rodziny w opał i warzywa na 

okres zimowy należałoby pomyśleć o jakiejś 

rczrywce dla siebie. 

Rozrywką tą naturalnie jest radjo, a więc 

należy doprowadzić do porządku swój radjo- 
odbiornik tak, aby przez okres zimowy pra- 
cował należycie. 

Chcąc tego dokonać tanio i ku zadowole- 
niu własnemu należy zatelefonować pod 
Nr. 16-06 do f-my „OGNIWO“ ul. Šio Jańska 
9 w Wilnie, 

Firma ta tanio i możliwie na dogodnych 
warunkach sprawdzi i doprowadzi do porząd 

ku cały aparat, uzupełniając wszystkie braki. 

Akumulator naładować, świeżą baterję 

anodową nabyć, słuchawki i głośnik zrepe- 

rować najdogodniej i najtaniej tylko tam. 
Należy przytem pamiętać, że przy wszel- 

kich kłopotach i zmartwieniach, spędzających 
z powiek sen najlepiej uspakaja nerwy audy- 
cja radjowa. 

W tym celu należy zainstałować sobie bądź 
to przy łóżku, bądź też przy kanapie lub 
innem wygodnem miejscu kontakt radjowy, 
który umożliwi słuchanie audycji bez po- 
trzeby przenoszenia aparatu. 

Wszystko to najlepiej, najsolidniej i, co 
najważniejsze, najtaniej oraz na dogodnych 
warunkach wykona: 

Firma „OGNIWO*% w Wilnie ul. Ś-to Jai 
ska 9, tel. 16-06. 

Pp. urzędnicy wojskowi oraz członkowie 
Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
mają specjalne ulgi. Г 

Pamiętać należy 'tylko adres: 

„OGNIWO“ Wilno ul. Ś-to Jaūska 9, tel. 
16-06. 

ły dowcipów. określeń i spostrzeżeń 
życiowych. One to stanowią ciężar ga 
tunkowy sztuki, zdarzenia są przecięt 
ne i załatwiają się szybko, tylko dwa 
serca kobiece próbują rzucić się w 
dramat... ..aż je znów osadzi w wy 
godną przeciętność wola mężczyzny. 

Tak, w sztuce Morstina jak w ży 
ciu jest wiele rzeczy które się nie wy 
jaskrawiają na zewnątrz, a myśli się 
o nich dopiero potem. 

O grze artystów absolutnie nic 
niema do pisania, bo wszyscy gra!i 
koncertowo. Nie można lepiej ująć ro 
li Eustachego jak to uczynił p. Grolic 
ki, ani piękniej wytworniej i z więk 
szym umiarem grać role rywalek, jak 
uczyniły: Niedźwiedzka i Wiesławska 
p. Koronkiewiczówna, w swej rozhu 
kanej postaci Haliny szalała z werwy» 
a p. Szymański jako starosta, przeży 
wał swoje konflikty ze znaną irytacją 
mężczyzny, który ma ważniejsze spra 

wy do załatwienia. 
Publiczność zapełniająca teatr ro 

biła słuszne owacje autorowi i ogól 
nie przyznawała się do zadowolenia i 
zachwytu. 3 

Sezon w Wilnie zaczął się od świet 
nych przedstawień, obyż dalsze dopi 
sywały, a zwłaszcza frekwencja. 

Hro. 

sty Czasu 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Odsłonięcie pomnika Józefa Montwiłła. 
Zamach czy wybryk łobuzów. 
Na odcinku linji kolejowej Ваги- 

потсше—ЬасЬопише wieczorem dn. 
10 b. m. pociąg mieszany najechał na 
kamień wagi 20 klg. Wskutek zderze 
nia zmiatacze w parowozie zostały 
silnie uszkodzone. Z jadących pocią- 
giem nikt poważniejszejo szwanku 
nie poniósł. 

Zawiadomiona policja współnie z 

Zabójstwo 
Śledztwo przeprowadzone w sprawie za- 

bójstwa niejakiego Korszuka, dokonanego w 
lesie kcło Słonima stwierdziło, że zabójcy 
jest Wiłodzimierz Ciereszko ze wsi Bojary 
pow. słonimskiego. Przyznał się en do zbros- 
ni, Gšwiadezajae, že popełnił ja pod wpły- 
wem miłości, jak ążywił de żony zabitego 

  

przedstawiciełami kolei wyjechała na 
miejsce wypadku. 

Czy kamień na torze został poło- 
żony przez zamachowców, w celu 
spowodowania wykolejenia pociągu, 
'ezy też „dla zabawy* przez łobuzów 
narazie orzec nie 6a i wyświetli 
to dopiero śledztwo. 

u w a. 

z miłości. 
Hanny. Żoma Korsznka Hanna, której poży- 
cie z mężem” było nieszczęśliwe, jest również 
współwinną zbrodni, de której dopomogła w 
ten sposób, iż informow. zabójeę G terminie 
wyjazdu męża do lasów na kradzież drzewa. 
Zarówno Ciereszko, jak i Hanna Korszukowa 
zostali zatrzymani. (Pat). 

  

Pożary. 
W. majątku Czerniszki nałeżącym do 

Władysława Szmyta wybuchł ogień, który 
strowił inwentarz nieruchomy i stodoię ze 
zbiorami na sumę 52.000 zł. (e) 

” 
  

We wsi Dusiańce, gm pedbrzeskiej u Ie 
ma Buehowieza spaliły się zabudowania g0s- 

Postawy. 

„Akademja ku ezei Š. p. prezydentowej 

  

W dniu 29 wr 
Ludowego w Posta 
akademja żałobna ku . 
wej O sd Mościce 
ki ZPOK 

Na program kadrais 

   a się uroczysla 
ci Ś. p. preżydento- 

j honorowej preze 
    

  

łożyło się:    zaga-         

    

  

   js A p. Hajnoszówna. 
obecni na sali uczcili pamięć 

przez powstan 
W. dalszym ciągu lemji został wygło 

szony wiersz Konopniekiej p. t. „Jej pa- 

mieci“, na zakończenie zaś wykonany zosta: 
урсасЬ marsz żałobny Szopena przy 
amencie piam 

6j na akademji byt bardzo podnio 

  

  

   

  

  

    
   

  

* 2 
iatowe ZPOK. w Postawach     Zrzeszenie pow 

  

  

pedarcze i kartofie na sumę 2000 zł. (e) 
  

Stanisław Błażowicz podpalił dom miesz- 
kalny szwagra Wincentego Makowskiego w 
zaścianku Daszuny gm. rudomińskiej. Przy- 

   

czyny podpalenia narazie nie wyjaśniono. 

Straty wynoszą 3.300 zł. (e) 

Wyr: serdeczne podziękowanie Zarządowi 
powiatowemu Feedracji PZOO. w Posta- 

  

wach za wydatną pomoc przy organizowaniu 
akademji. 

  

    

  

      

  

Podziękowanie. 
Kazimierzo Prołassewiczowi, prezesow: 

Zarządu Powiatowego PZOO. w Postaw: 
tą drogą staropolskie „Bóg zapł 

za ofiarowaną sumę złotych 10 na rzecz 
świetlicy ZPOK. 

Zarząd Zrzeszenia Powiatowego ZPOK. w 
Pestawach. 

Z bogranicza. 
Zatopienie łodzi przemytniezej. 

W ub. sobotę wieczorem na rzece Nie- 
minie została zatopiona łódź przemytnicza z 
dwcma przemytnikami przez strażników li- 
tewskich w rejonie Druskienik. Łódź prze- 
mylników ścigała patroelowa łódź strażnicza, 
a gdy przemytnicy nietylko że nie zatrzy- 
mali się, iecz poczęli ostrzeliwać żołnierz; 
litewskich, Litwini rzutem granatu zatopili 
łódź wraz z przemytnikami. 

          

W niedzielę 9 października odby- 
ła się w Wilnie podniosła uroczystość 
odsłonięcia pomnika Józefa Montwił 
ła, wielkiego filantropa i działacza spo 
łecznego, urodzonego w roku 1850 w 
majątku rodowym Mitjaniszki koło 

  

Szat w pow. wiłkomierskim z. Kowien 
skiej, a zmarłego w roku 1911 w Wil 
nie. 

26-letnia praca Józefa Montwiłła 
w murach naszego miasta była upor- 
czywą walką w obronie polskiego sta 
nu posiadania wobec ucisku rosyj- 
skiego, Od roku 1885 aż: do zgonu był 
dyrektorem Wileńskiego Banku Zicm 
skiego, którego zadaniem było bronie 
nie polskiego stanu posiadania na Lit 
wie i Białorusi. Ś. p. Montwiłł powołał 
do życia cały szereg instytucyj społe 
cznych, ekonomicznych i finanso- 
wych, zakładów, szkół i t. p. W ciągu 
lat 16 był radnym miejskim. W: roku 
1907 obrany był na posła z gub. wiłeń- 

Wykrycie olbrzymich malwersacyj w P.CK. 
Samobójstwo prezesa Uniechowskiego. 

W niedzielę późno wieczorem 
miasto obiegła wiadomość. że prezes 
wileńskiego oddziału Polskiego Czer- 
wonego Krzyża Ludwik Uniechowski 
popełnił samobójstwo w chwili, kiedy 
do mieszkania jego przy ul, Trockiej 
11 przybył posterunkowy z nakazeiu 
aresztowania za popełnione naduży- 
cia w P. C. K. 

Wiadomošė o ujawnieniu nadužyč 
w Czerwonym Krzyżu przez prezesa 
Uniechowskiego dla wielu nie mogła 
być sensacyjną niespodzianką, bo- 
wiem już oddawna wśród osób zna- 
jących mniej więcej tryb życia denata 

KRĄŻYŁY UPORCZYWE POGŁOSKI 

o popełnionych przez niego naduży- 
ciach pieniężnych. 

Pogłoski te jednak nie poparte 
konkretnemi dowodami oraz ze wzglę 

du na mir jakim się cieszył zmarły 
nie znajdowały odpowiedniego echa 
u władz miarodajnych i żadne docho- 
dzenie przeciwko Ludwikowi Unie- 
<chowskiemu wszczynane nie było. 

Jako szezegół b. ciekawy, a nie 
mniej charakterystyczny należy pod- 
kreślić, że Ludwik Uniechowski był 
w wil. oddziale P. C, K. omal nie alią 
i omegą wszystkiego, bowiem przy- 
'właszczył sobie prerogatywy wręcz 
dyktatorskie i na zebraniach wszelkie 
drażliwe sprawy umiał skierowywać 
na tory dla siebie pożądane. 

Jednocześnie z tem wiadomem by- 
ło, że U. prowadzi 

NIEZWYKLE ROZRZUTNY I SZE- 
ROKI TRYB ŻYCIA 

tracąc większe sumy na kolacje w re- 
stauraejach i zabawy. Również tajem 
nicą poliszynela było, że prezes Unie- 
chowski z wielką namiętnością gra 
i przegrywa znaczne sumy przy zie- 
lonym stoliku. 

NA TROPIE POPEŁNIONYCH 
NADUŻYĆ. 

Podobny stan rzeczy. : trwający 
przez dłuższy czas musiał się wresz- 
cie skończyć gdy na stanowisko skarb 
nika wileńskiego oddziała Czerwone- 
go Krzyża został powołany doskonały 
fachowiee i znawca rachunkowości— 
dyrektor Banku Polskiego w Wilnie 
p. Wysocki, Po „przejęciu* kasy i po 
zapoznaiu się ze stanem rachunkowo 
ści w Wil. Oddz. Czerwonego Krzyża 
p. Wysocki powziął pewne podejrze 
nia co do manipułacyj prezesa Unie- 
chowskiego. Wobec tego jednak. że 
całkowite wyświetlenie sprawy wy- 
magałoby długotrwałych i mozolnych 
dociekań dyr. Wysocki postanowił 
niezwłocznie odebrać z rąk p. U. ka- 
sę. Ale nie wszystko było w porząd- 
ku, wobee czego p. Wysocki podzielił 
się swojemi spostrzeżeniami z inny- 
mi członkami Zarządu. 

KOMISJA REWIZYJNA 
Z WARSZAWY. 

W wyniku odbytych w tej sprawie 
narad, postanowiono wezwać z cen- 
trali P. C. K. speejalną.komisję rewi- 
zyjną, któraby przeprowadziła szeze- 
gółową lustrację Ksiąg, rachunków, 
czeków, wkładów i: dokonanych przez 

prezesa Uniechowskiego manipulacyj 
gotówkowych. 

WYJAZD DO WARSZAWY. 

W międzyczasie prezes Uniechow 
ski widząc, że katastrofa zbliża się 
nieuchronnie wyjeżdża do Warszawy. 
Co do celu tej podróży, trudno coś 
konkretnego orzec, bowiem jedni 
twierdzą, że wyjeżdżał by wstrzymać 
wyjazd komisji do Wilna, zaś inni, 
aby spróbować szczęścia w warszaw 

skich domach gry. Tymezasem w dwa 
dni po jego wyjeździe przybyła do 
Wilna komisja na czele z sędzią Sądu 
Najwyższego p. Kozłowskim i nie- 
zwłocznie przystąpiła do badania go- 
spodarki w Wil. Czerwonym Krzyżu. 
Wyniki dla Uniechowskiego były bar 
dzo niepomyślne. Stwierdzono 

NIEPRAWNE POBRANIE DOŚĆ 
ZNACZNYCH SUM 

wobee czego wysłano depeszę do 
Uniechowskiege do Warszawy z we- 
zwaniem do niezwłocznego powrotu 
do Wilna. 

Uniechowski jednak nie przybył 
"i na powtórnie wysłaną depeszę od- 
powiedział że ma w Warszawie do 
załatwienia bardzo pilną sprawę, wo- 
bee czego powróci dopiero za tydzień. 
W międzyczasie Zarząd Wileńskiego 
Oddziału Czerwonego Krzyża posta- 
nowił skierować tę sprawę do proku 
ratury, celem pociągnięcia Unieehow 
skiego do odpowiedzialności sądowej, 

POWRÓT DO WILNA. 

№ sobotę z rana Unichowski po- 
wrócił z Warszawy i stawił się u pro- 
kuratora Klasse. Po pierwszem prze- 
słuchaniu p. prokurator zwolnił Unie 
chowskiego na wolną stopę. Tegoż 
wieezora z polecenia p. prokuratora 
Klasse i pod jego esobistym nadzorem 
przeprowadzona została rewizja w 
mieszkaniu Uniechowskiego, podezas 
której zakwestjonowano szereg doku 
mentów. 

REWIZJA W LOKALU C. K. 

W niedzielę wieczorem p. proku- 
rator Klasse przybył do biura Czerwo 
nego Krzyża, gdzie w tym czasie wy- 
znaczone zostało posiedzenie Zarządu 
i komisji rewizyjnej, celem omówie 
nia wytworzonej sytuacji i zbadania 
na meżjscu Uniechowskiego. Na kilka 
zaś godzin przedtem  Uniechowski 
otrzymał pisemne wezwanie prokura 
tora do stawienia się w oznaczonej 
godzinie w lokału Czerwonego Krzy- 
ża, Pe przybyciu do lokalu P. C. K. 
przedstawiciele władz Sądowo-šled- 
czych dokonali szczegółowej rewizji 
w biurku Uniechowskiego. Wobec 
tego jednak, że prezes Uniechowski 
mimo otrzymanego wezwania nie sta 
wił się, p. prokurator Klasse wydał 
policji polecenie aresztowania go. 

W MIESZKANIU PRZY ULICY 
TROCKIEJ. 

Wkrótce potem do mieszkania 
Uniechowskiego przy ul. Trockiej 11 
przybył posterunkowy policji. W chwi 
li przybycia policjanta Uniechowski 
siedział przy biurku w gabinecie i 
przeglądał jakieś papiery. Gdy służba 

powiadomiła go o przybyciu policji 

prezes Uniechowski wyszedł do przed 
pokoju a ujrzawszy nakaz areszto- 
wania rzekł: 

„WIEM, TEGO OCZEKIWAŁEM!* 

poczem poprosił policjanta by 
chwileczkę zaczekał, sam zaś wszedł 
zpowrotem do gabinetu rzekomo w ce 
lu włożenia marynarki. W parę mi- 
nut później policjant posłyszał 

HUK STRZAŁU REWOLWERO- 
WEGO. 

Na odgłos strzału policjant wraz 
z domownikami wbiegł do gabinetu. 
Uniechowski konal, 

Bezwladne cialo samobojey opar- 
te było o poręcz fotelu. Z ust spływał 
wąski strumień krwi. Obok niego le- 
żał rewolwer systemu „Mauzer*. 

Na miejsce wypadku zawezwano 
pogotowie ratunkowe, lecz lekarz 
stwierdził tylko zgon. 

O wypadku niezwłocznie powia- 
domiono komendę policji, wiceproku 
ratora Klassego oraz władze sądowo- 
Śledcze. 

Przybyli przedstawiciele władz 
sądowe-śledczych po wstępnem docho 
dzeniu zabezpieczyli zwłoki denata 
oraz opieczętowali wszystkie akta i 
papiery znalezione na biurku. Przy 
drzwiach wejściowych do pokoju u- 
stawiono posterunek. W dniu wezo- 
rajszym posterunek zdjęto, zaś zwło- 
ki zmarłego (przeżył lat $4) wydano 
najbliższej rodzinie. 

DALSZE DOCHODZENIE. 

W dniu wczorajszym prowadzono 
dalsze dochodzenie. Pierwsze kroki 
śledztwa prowadzone są w celu usta- 
lenia wysokości sprzeniewierzonych 
przez zmarłego sum oraz ustalenia, 
ezy nie popełnił on nadużyć i w iu- 
nych instytuejach w których piasto- 
wał różne odpowiedzialne stanowi- 
ska, Dołychezas ustalono, że wyso- 
kość sprzeniewierzonych pieniędzy 
przekracza 20.008 zł. Dokładne usta 
lenie wysokości nadużyć powierzono 
specjalnie zaproszonym ekspertom, 
którzy dopiero po przestudjowaniu 
zgromadzonego materjału wydadzą 
ostateczną opinję. 

Charakterystyczne jest, że mimo 
szerokiego trybu życia prowadzonego 
przez zmarłego. co było zresztą rze- 
czą ogólnie znaną, miał on sporo róż- 
nych długów, od Ż miesięcy nie płacił 
za mieszkanie komornego i i 2 miesią- 
ce nie wypłacał gaży służbie. (©) 

  

TRIUMF I ŚMIERĆ 
NA PODAIEBNYCH SZLAKACH 

Reportaż z pobytu w Wilnie 

$. P. ŻWiRKI I WIGURY 
pióra red. B. W. Święcickiego 

ukazał się w wydaniu książkowem 

pięknie ilustrowany. 

Cena tylko 1 zł. 

Żądajcie w kioskach i księgarniach. 

      

skiej do III Dumy. Był mecenasem 
sztuki. Znało go i kochało nietylko 
Wilno, łecz i kraj cały. 

Uroczystość odsłonięcia poprze 
dziło nabożeństwo, celebrowane w ka 
plicy O. O. Franciszkanów przy ulicy 
Trockiej 14 przez J. E. ks. arcybisku- 
pa metropolitę wileńskiego Jałbrzy- 
kowskiego. Kazanie wygłocił J, E. k 
biskup Miehalkiewicz. 

Odsłonięcia dokonał o godzinie 12 
w południe p. wojewoda wileńs 
Beczkowicz na skwerze France 
skim. Wokół pomnika zgromad 
przedstawiciele władz państwowych | 
miejskich duchowieństwo na czele z 
ks. arcybiskupem Jałbrzykowskim i 
ks. biskupem Michalkiewiczem oraz 
bardzo liczne delegacje różnych in- 
stytucyj filantropijnych i społecznych 
m. in. zarząd f—wa Dobroczynności 
w komplecie, zarządy Wileńskiego 
Banku Ziemskiego i Wileńskiego Pry 
wainego Banku Handlowego, delega 
eje chrześcijańskich cechów i związ- 
ków zawodowych. Sokoła, Straży Og 
niowej oraz szkół powszechnych zę 
sztandarami. 

   

5. 

    

  

  

  

Po odśpiewaniu kanłaty przez 
chór T—wa Muzycznego „Lutnia* 

pod bałutą W. Kasztelana, szereg 
przemówień rozpoczął przewodniczą 
cy komitetu budowy pomnika p. Lud 
wik  Ostreyko poczem w imie 
niu miasta złożył hołd Józefowi 
Montwiłłowi ławnik dr. Safarewicz. 
Następnie w imieniu Wileńskiego Ban 
ku Ziemskiego i Wileńskiego Prywat 
nego Banku Handlowego p. Bochwic 
poświęcił kilka serdecznych słów pa- 
mięci wielkiego działacza. Ks. Kreto 
wiez w swem przemówieniu przypom 
niał o powołaniu przez Józefa Mont 
wiłła do życia T—wa Muzycznego 
„Luinia*, które w zagrożcjiem ze stro 

  

ny zaborcy Wilnie pełniło wielką mi . 
sję kulturalną, zaś dyr. Fr. Rychłow- 
ski podkreślił zasługi Montwiłła dla 
teatru polskiego, Pani Walerja Toma 
szewska w imieniu Stowarzyszenia 
św. Zyty mówiła o ofiarnej pracy 
zmarłego na rzecz tego Stowarzysze 
nia. Wreszcie przemówił p. Stanisław 
Montwiłł, bratanek Józefa Montwiłła, 
przybyły wraz z gronem krewnych 
wielkiego działacza specjalnie na uro- 
czystość odsłonięcia pomnika z Lit. 
wy Kowieńskiej. 

U stóp pomnika złożono ogółem 
14 wieńców w tem jeden od woj. Be 
czkowieza. Hołd Józefowi Montwiłło 
wi złożyło całe społeczeństwo miejs 
cowe, bez różnicy wyznań i narodo 
WoOŚCI. 

Na ręce Komitetu budowy nadeszły 
liczne depesze m. in. od marszałka 
Senatu Raczkiewicza, ks. arcybiskupa 
Roppa, byłych ministrów Niezabytow 
skiego i Staniewicza, wielu posłów i 
senatorów j t. d. 

Pomnik, wykonany przez artystę 
„rzeźbiarza profesora U. S. B. Balesta 
wa Balzukiewicza, a przedstawiający 
postać Józefa Montwiłła odlaną w 
bronzie, wzniesiony został kosztem 
ofiarności społecznej. 

  

3 

Prace nad pomnikiem Ad. Mickiewicza w Wilnie. 
W myśl warunków umowy; zawar 

tej przez Komitet Główny Budowy Po 
mnika A. Mickiewicza w Wilnie z art. 
Hen. Kuną, poszczególne etapy pra- 
cy nad pomnikiem przyjmuje Komi 
sja, wyznaczona przez Zarząd Komite 
tu. W związku z tem Komitet wydelłe 
gował do Warszawy prof. Ferdynan- 
da Ruszczyca i konserwatora dr. Sta 

wa Lorentza, którzy wespół z za 

    chitektury Politechniki Wa 
Marjanem Lalewiezem i prof. 
w Akademji Sztuk Pięknych w War- 

  

szawie Tadeuszem Breyerem w dniu 
6 października zapoznali się z obee 
nym stanem pracy nad pomnikiem. 

Komisja stwierdziła, że p. Henryk 
Kuna wykonał figurę wieszcza w gli- 
nie wysokości około 2 mtz. (wysokość 
figury na pomniku wynosić będzie 5 
mtr. 60 cm.), jedną płaskorzeźbę w 
glinie wymiarów około 2 * pół mrtr. 
kw., ora cie w glinie drugiej płasko 
rzeźby. Komisja uznała,, że przebieg 
prac nie budzi żadnych zastrzeżeń. a 
warunki, określone w umowie, zosta- 
ły wypełnione. 

    

Eksmisje bezrobotnych 
nie będą dokonywane w okresie zimowym. 

Z dniem 31 października rb. wyga 
sa moc obowiązująca rozporządzenia 
prezydenta Rzeczypospolitej w spra 
wie meratorjum mieszkaniowego dla 
bezrobotnych, na zasadzie którego 
wstrzymane zostały eksmisje bezro- 
botnych w okresie od 1 kwietnia do 
31 października 1932 roku. 

W związku z zaniepokojeniem, ja 
kie daje się odczuwać wśród bezrobot 
nych wobec wygaśnięcia mocy obo- 
wiązującej tego rozporządzenia nale- 
ży wyjaśnić, że zgodnie z art. 23 usta 
wy o ochronie lokatorów w okresie 

  

zimowym t. j. od 1 listopada do 1-go 
kwietnia 1933 roku eksmisje z lokali 
jedno i dwu izbowych nie będą wyko 
nywane. 

Dla uniknięcia jednak nieporozu- 
mień należy podkreślić, że wstrzyma 
nie eksmisyj na okres zimowy nie na 
stępuje automatycznie na zasadzie 
ustawy, lecz w każdym poszczegól- 
nym wypadku winno być złożone 
przez zainteresowaną osobę podanie 
do właściwego sądu i wstrzymanie 
eksmisji następuje dopiero po orzecze 
niu sądu. 

  

Rabusie grasują. 
Dwa wypadki wyrwania torebek z rąk kobiet. 

Ostainio na terenie Wilna zanotowano 
parę wypadków zuchwałych kradzieży uli- 

cznych dokonywanych prawdopodobnie przez 
tych samych rzezimieszków specjalizujących 
się w obcinaniu torebek damskich. 

Ofiarą tych rzezimieszków padła w sobo- 
tę wieczorem p. d-rowa Szemisowa zamiesz 
kała przy ul. Kasztanowej Nr. 4. 

O godzinie 8 wieczorem kiedy p. Sz. idąc 
na Zwierzyniec zbliżała si ęde mostu Zwie- 
rzynieckiego jakiś osobnik, idący krok w 
krok za nią, wykorzystawszy moment, kie- 
dy nikogo wpobliżu nie było uderzył ją na- 

gle w głowę, poczem wyrwał z rąk torebkę 

i rzucił się wzdłuż Wilji do ucieczki, Na- 
padnięta straciła” narazie orjentację, a gdy 
podniosła alarm było już zapóźno. O zuch- 
wałej kradzieży niezwłocznie powiadomiono 
policję, która wszezęła dochodzenie. 

W! tymże dniu zanotowano drugi podob- 
ny wypadek. Ofiarą tym razem padła p. Lu 
dmiła Gcstyńska zamieszkała przy ul. To- 
masza Zana Nr. 7. Do przechodzącej Go- 
styńskiej również podbiegł jakiś opryszek, 
i wyrwawszy z jej rąk torebkę zawierającą 
5 zł, zbiegł. (e) | 

Aresztowanie mordercy. 
Widniu wczorajszym przez agentów wy- 

działu śledczego zauważony został pod Wil- 
nem esobnik, w którym jeden z policjantów 
poznał poszukiwanego od 1931 r. przez wła- 
dze śledcze mordercę zabitej z pow. osz- 
miańskim kobiety. 

Merdertswo te dokonane zostało w celach 
rabunkoówych. Na widok policjantów zabójca 

Franciszek Miłaszewski zaczął uciekać. Pod- 
czas pościgu został jedank zatrzymany w 
stodole, w której usiłował znaleźć kryjówkę. 

Podczas rewizji przy Miłaszewskim zna- 
leziono rewolwer systemu Nagan. 

Aresztowanego  esadzono z polecenia 
władz śledczych w więzieniu łukiskiem. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Kradzież 2425 zł. z Sekretariatu Instytutu 
«+, Nauk. Bad. Europy Wschodniej. 

W. dnia wezorajszym sekretarz Instytutu 
Nauk. Bad. Europy Wschodniej pan Te- 
eder Bujnieki powiadomił polieję, że z 
szutlady biurka sekretarjatu skradziono 2425 
złotych. Wiłamywacz był prawdopodobnie po 
informowany, że w biurku znajduje się te- 
go dnia znaczna suma pieniężna bowiem nig 
dzie więcej pieniędzy nie szukał i uszkodził 

akurat tę szufladę, w której pieniądze były 
przechowywane, W, związku z tem polieja 
zatrzymała jednego osobnika, co do którego 
istnieje podejrzenie, że mógł on wiedzieć, że 
w biurku leżą pieniądze. Przeprowadzona w 
mieszkaniu zatrzymanego rewizja nie dała 
jednak pozytywnego wyniku. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Druga malwersacia. 
Kancelista straży ogniowej zdefraudował 3000 zł. 

W dniu wczorajszym do łokału miejskiej 

stażry ogniowej zjawiła się polieja. Jak się 

wkrótee wyjaśniło w instytueji tej znowu u- 

jawniono nadużycie, eo zbyt wyraźnie świad- 

BEECH TRNACOREREWREREROREIESA COOTCDOCZEOOZ OPZZ ZOCOSORCZRA 

Stadjon Kolejowego P. W. na Wołyniu. 

  

W! W, Kiwercach pod Łuckiem otwarto 
boisko spontowe Kolejowego Przysposobis- 

O
W
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nia Wojskowego. Na uroczystość otwarc'a 
przybył wojewoda wołyński oraz biskup łuc- 
ki. 

AEA RU ASTA ESPRIT FLN ОНО ОУО 

14-todniowy wstrząs mózgu. 
Rozwój cywilizacji szedł w kierunku ła- 

godzenia obyczajów. Obecnie jednak daje się 
zauważyć zwrot w kieruknu przeciwnym. 

I tak to, co jeszcze doniedawna uchodziło 
za kryminał, dziś jest zwyczajnem przestęp- 
stwem ściganem z oskarżenia prywatnego. 

N.p. prokurator pociąga od odpowiedzial 
ności tylko za uszkodzenie ciała, należące 
do kategorji ciężkich. 

Otóż doniedawna za ciężkie uszkodzeni? 
uważano każdą obrazę ciała, z której powo 
du „wstrząs trwa przynajmniej dni 13. 

Obecny kodeks fatalną trzynastkę zmie- 
mia na czasokres 20-u dni. 

I słusznie. Albowiem proszę przeczytać, ru 
brykę codziennych wypadków i pomyśleć czy 

można już obecnie uważać unieszkodliwien'e 
człowieka na 2 tygodnie za uszkodzenie cięż- 
kie? 

Dlatego też Sąd Apelacyjny w Wiilnie na 
posiedzeniu dnia 9 bm., rozpatrując sparwę 
B. Kozakiewicza, mieszkańca wsi Pietruce, 
gm. podbrzeskiej, pow. willtrockiego, 03- 
karżonego © to że w nocy z 25 na 26 sierp- 
mia 1931 r. zadał swemu sąsiadowi uszkodze- 

mie głowy, połwodując 14,dniowy wstrząs 
mózgu, postanowił wyrok Sądu Okręgowego 
uchylić i sprawę umorzyć, uznawszy uszko- 
dzenie za lekkie. 

  

Obronę wznoisł mec. Andrejew. 
Ost. 

Ostrożnie z wodą sodowa. 
Sąd Apelacyjny w Wilnie dnia 9 bm. roz 

patrywał dwie sprawy o fabrykowanie t. zw. 
napojów gazowych. 

Obie rzeczy działy się w Święcianach. 
Zelik Kowner w Święcianach przy ul. 

Szkolnej 13 trzymał od 35-ciu lat „fabrykę* 
wód. Jak wiadomo fabrykuje się to z prosz- 
ku, który wsypuje się do wody destylowanej. 
W! syfonie robi się szum, i można sprzeda- 
wa po 10 gr. szklankę. 

W. celu obniżenia ceny na 5 gr. od szklan 
ki, trzeba używać tańszego proszku. 

Firma Domagalskiego w Poznaniu chlu- 
bi się i reklamuje tanim wyrobem prosz 
ku. Po 4 zł. od paczki. 

Włłaśnie z tej firmy otrzymywał transpot- 
ty Kowner. 

Kiedy dochodzenie wykryło, że Kowner 
wytwarzał i wprowadzał w oibeg napoje 
szkodliwe dla zdrowia — poddano analizie 
proszek Domagalskiego. Wykryto że trującej 
sataniny nie. zawierał. 

Należy więc wszystko zwalić na to, że 
woda w Święcianach jest niezdrowa, zawiera 

amoniak i wapno. Przy dłuższem fabrykowa 
niu, w naczyniach mógł powstać osad i za- 
nieczyszczenie mechaniczne. 

Sąd Okręgowy 27 stycznia 1932 r. wy- 
znaczył grzywnę 1000 zł. 

Sąd Apelacyjny biorąc pod uwagę trudne 
czasy zmniejszył (Kownerowi karę do 300 zi. 

Ufamy że Kowner wykopie odpowiednią 
słudnię i nauczony doświadczeniem zacznie 
wyrabiać napoje zdrowe. 

Mieszkańcom Święcian zaś radzimy aby 
z tą ,„fabryką* byli ostrożni. 

Mowsza Zanocki robił to samo co Kow- 
ner. Jego „fabryka* znajduje się w tychże 
Święcianach przy ul. 3 maja pod! Nr 4-ym. 

Oskarżony jest o to, że wyrabiał „szam- 
panję* (co? dobry napój?) używając do tego 
celu szkodliwej dla zdrowia sataniny. Tran- 
sporty proszku otrzymywał również od a- 
gentów firmy Domagalskiego. 

Sąd Apelacyjny karę z 20 słyeznia r. b. 
(w Sądzie Okr.) zmniejszył mu z 500 na 
100 zł. Ost. 

«zy o kiepskiej organizacji pracy i dozoru 

w straży ogniowej. 

Tym razem smuinym bohaterem okazał 

się kaneelista straży Wasilewski, który ma- 

jąc do czynienia z wypłatą poborów straża- 

kom manipulował pobieranemi do wypłaty 

pieniędzmi w sposób niedozwolony. Ostatnie 

Wasilewski nie wypłacił 50 strażakom na- 

leżnego im dodatku rzemieślniczego za mie- 

siąe sierpień i wrzesień. Wywołało to zro- 

zumiałe niezadowolenie poszkodowanych, 

którzy złożyli pisemną skargę na ręce ko- 

mendanta Waligóry. 

Po ujawnienu istotnego stanu rzeczy ko- 

mendant Waligóra niezwłocznie zameldo- 
wał o tem prezydentowi m., który po zba- 

«daniu oskarżonego i stwierdzeniu nadużyć 

zwrócił się telefonicznie do władz śledczych 

z prośbą o pociągnięcie Wasilewsikego do 

odpowiedzialności karnej. 

Przybyła na miejsce polieja Wasilewskie- 

go już nie zastała. Z rana przybył on jeszcze 

do urzędowania, lecz zorjentowawszy się w 

sytuacji, błyskawicznie ulotnił się zacierając 

za sobą ślady ucieczki. 

Przeprowadzone przez władze miejskie 

dochodzenie stwierdziło, iż dzięki swym pra 

ktykom Wasilewski sprzeniewierzył zgórą 

3000 złotych. 

Oskarżony, przesłuchiwany w przeddzień 

przez komendanta Waligórę tłumaczył się, 
że pieniądze zgubił. Chcąc jednak poweto- 

wać stratę i pokryć należności strażakom 

ezynił starania © zaciągnięcie pożyczki u li< 

chwiarzy. Starania te jednak spełzły na ni- 

czem. O wypadku tym nie meldował swym 

władzom zwierzchnim dlatego, że miał wciąż 

nadzieję uzyskania pożyczki. 

Później Wasilewski zaczął się jednak plą- 

tać, wynajdująe coraz to nowe wersje na swe 

tłumaczenie. I tak naprz. widzące niedorzecz- 

ności swego tłumaczenia się zgubieniem pie- 

niędzy, oświadczył iż pieniądze zostały mu 

ukradzione. Nie mógł jednak bliżej wyjaśnić 

w jakieh okolicznościach. 

Za zbiegłym defraudantem rozesłano li- 

sty gończe. . 

Przestępczość na terenie 

miasta i województwa 

zmniejszyła się. 

Ze sporządzonej statystyki wypad 
ków kradzieży, włamań, rabunków i 
morderstw w ostatniem półroczu do 
wiadujemy się, iż stan bezpieczeństwa 
na ter. miasta i powiatów wojewódz- 
twa znacznie polepszył się. W ciągu 
półrocza zanotowano zaledwie 3 mor 
derstwa, 5 rabunków, 78 kradzieży z 
włamaniem, 132 kradzieży zwykłe , 
oraz około 100 wypadków zaginięcia 
koni. W porównaniu z poprzedniemi 
latami stan bezpieczeństwa naszego: . 
województwa polepszył się o , 50—6B 
proc. |
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KRONIKA 
Dziś: Placydy. 

Jutro: Franciszka. | Wto | 

11 |   

Wschód słońca — g. 5 m. 40 
Zachód |. -qg4m.31 Październ. 

    

‚ Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 10/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia + 7 C. 
2 najwyższa -|- 8° С. 

ы najniższa ++ 5° С. 

Opad: 143 

Wiatr: poludn.-wsch. 

Tendencja: spadek, 
Uwagi: deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10 
października 1932 r. według Pim'a. 

Przeważnie pochmurno i deszcze. Dość 
ciepło. Umiarkowane, chwilami porywiste, 
wiatry południowo-wschodnie i południowe. 

USOBISTA 

— Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
Wacław Wyszyński w dniu 10 bm. wyjechał 
do Warszawy w sprawach służbowych . 

— Urlop wiceprezydenta miasta. Z dniem 
dzisiejszem wiceprezydent miasta p. Czyż 
rozpoczyna dwutygodniowy urlop wypoczyn- 
kowy. 

— Powrót Dyrektora PKP. Dziś powróc:ł 
z Warszawy dyrektor Kolei Państwowych w 
(Wilnie inż. Kazimierz Falkowski i objął u 
rzędowanie. Dyrektor Falkowski bawił w 
Warszawie w sprawach służbowych, gdzie 
brał udział w konferencjach w Ministerstw e 
Komunikacji. 

  

MIEJSKA. 

— Ogród zoologiczny. Onegdaj w 
lokalu szkolnej pracowni przyrodni- 
czej odbyło się zebranie miejscowych 
miłośników flory i fauny. Zebraniu 
przewodniczył dyrektor pracowni 
przyrodniczej p. Dmochowski, infor- 
mując, że obecnie zwierzyniec wileń 
ski liczy 40 rozmaitego rodzaju zwie 
rząt i blisko 40 okazów ptaków. Zwie 
rzyniec przeżywa obecnie bardzo cięż 
ki okres, wobec cofnięcia przez Magi 
strat 60 procent subwencyj: i że zacho 
dzi konieczność powołania do życia 
Towarzystwa, któreby nad zwierzyń 

cem miało pieczę. 
W wyniku dyskusji jaka się wywią 

zała się nad referatem dyr. Dmochow 
skiego postanowiono myśl tę zrealizo 
wać. Celem tego Towarzystwa m. in. 
będzie dążenie do utworzenia w Wil 
nie ogrodu zoologicznego. 

— Jednak będzie potrącana... Prezydent 
m. Wilna zawiadomił niższych pracowników 
Magistratu od dziewiątego stopnia służbowe- 
go wdół, że z dniem 1 listopada potrącone 
im będzie .od miesięczyych poborów na po- 
krycie wydanej im zaliczki w 1929 roku. 

Ta sama zaliczka potrącana jest pracow- 
mikom wyższych stopni służbowych już od 
dłuższego czasu, ale w wysokości 5 procent. 
poborów miesięcznych. 

SANITARNA. 
— Narada w sprawie zdrowia publicznego 

W dniu wczorajszym pod przewodnictwem 
naczelnego lekarza d-ra Minkiewicza odbyło 
się w lokalu Magistratu posiedzenie wszyst- 
kich rejonowych lekarzy sanitarnych m. Wil 
ma. Tematem narad była sprawa zorganizo 
wania planowej akcji zwalczania epidemji 
chorób zakaźnych, które w okresie jesiennym 
szczególnie nabierają na sile. 

W wyniku posiedzenia wydano cały sze- 
reg zarządzeń ochronnych. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literacka otworzy 

cykl jesienno-zimowy środowych zebrań w 
murach pobazyljańskich, prowadzonych już 
siódmy rok przez Zwiążek Literatów Polskich 
w Wilnie. Na wstępie zespół wokalny „Pro 

AE 

Bźwiękowe Kino | 

CASINO 
Bilsika47, tei. 15-41. | 

DZIŚ! Największa 
gwiazda ekranu Brygida Helm 

Film ten osnuty na tle vojny światowej otwiera przed nami tajniki tragiczn. zmagań się mocarstw europejskich 
i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodowego. 

Ceny od 23 gr. 

arte* wykona dwa psalmy Gomółki do słów 
Jana Kochanowskiego, poczem prezes ZZLP. 
W! Hulewicz zagai wieczór, informując o 
planach Związku na przyszłość. Następnie 
referat „O świadomym i nieświadomym pier 
wiastku twórczości” wygłosi L. H. Morstia, 
autor „Dzikiej pszczoły”. 

Wstęp dla członków Związku bezpłatny. 
Wprowadzeni goście — 2 zł. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy dla eksternów z zakresu 

szkoły powsz. Inspektor szkolny m. Wiilna 
podaje do wiadomości, że egzaminy nadzwy 
czajne z zakresu programu 7-klasowej szkoły 
powszechnej odbędą się w dniach od 24 do 
30 października 1932 r. o godz. 17 w lokalu 

publicznej szkoły powszechnej Nr. 1 w Wil 
nie, ul. Żeligowskiego, róg Wileńskiej. Do 
egzaminu mogą przystąpić "osoby, które prze 
kroczyły już wiek szkolny (14 lat) i nie u- 
częszczały do szkoły powszechnej, lub jej 
całkowicie nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela inspektor szkolny. Do podania wnie 
sionego do Inspektoratu Szkolnego należy 
dołączyć 1) metrykę urodzenia, 2) świade- 
ctwo moralności, 3) własnoręcznie napisany 
życiorys, 4) ostatnie świadectwo szkolne i 5) 
fotografję. Termin składania podań do dnia 

17 października rb. 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 lat życia, 
winien również w podaniu zaznaczyć, czy 
pragnie być zwolnionym od „egzaminu z ry- 
sunków, robót ręcznych, śpiewu i ćwiczeń 
cielesnych oazr pęzyka obcego. Taksa sa 
egzamin wynosi 20 zł. 

Z KOLEI. 

— Delegacja wileńska na zjazd inżynie- 
rów-meehaników. W Stanisławowie w dn. 
13 i 15 października odbędzie się zjazd in- 
żynierów - „mechaników. Na zjazd ten udaje 
się z Wiilna specjalna delegacja z naczelni 
kiem wydziału mechanicznego Dyrekcji Wi 
leńskiej, inż. Peczke. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Pożegnanie p. Małowiejskiej w Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Wyrazem 
szczerego uznania i sympatii. oraz głębokiego 

żalu z powodu wyjazdu, było pożegnanie p. 
Jadwigi Małowieskiej, które się odbyło w dn. 

8 bm. w siedzibie Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet. P. Małowieska jako sekretarka 
Wileńskiego Zrzeszenia Wojewódzkiego była 
niestrudzoną i dzielną pracownicą, wnoszącą 

dużo niespożytej energji, umiejętności i ini- 
cjatwy, we wszystkie poczynania Związku, 
przytem taktem i serdecznością w obejściu, 
umiała sobie zjednać sympatje zarówno towa 
rzyszek pracy i znajomych, jak też i persone 
lu technicznego. To też na przyjęciu pożegnał 
nem w lokalu Związku zebrało się przeszo 
czterdzieści pań, chcacych spędzić ten wieczór 
na pogawędce, i wyrazić szczery serdeczny 
żal z powodu jej wyjazdu, i wręczyć wspólny 
skromny upominek. 

Zebranie miało charakter miły, ciepły, ro 
dzinny, a przemówienia p. Rostkowskiej, Ka 
powej i Gunterowej, były słowami płynące 
mi z serca, dalekiemi od pozy i napuszonych 
frazesów. Ale bezprzecznie najpiękniejszem by 
ło przemówi <tniorki naszego Związku 
p. Apolonji MašKowskiej, która znała p. Ma 
łowieską jeszcze jako małą dziewczynkę. 
Przemawiałd do niej, jak najczulsza matka, 
wyrażając w pięknych serdecznych słowach 
nadzieje, że wyjazd jej z Wilna jest tylko cza 
sowy i że nie długo wróci znów do nas by 
dalej pracować na swojej placówce. 

Wyjazd p. Małowieskiej z Wilna jest dla 
Z.P. O. K. niepowetowaną stratą, gdyż War 

szawa zabiera nam mądrą i dzielną pracowni 
cę, dobrego i serdecznego człowieka, który 
umiał zdobyć ogólny szacunek i miłość, jedy 
ną naszą pociechą w tej rozłące jest nadzieja 
iż i ona do nas tęsknić będzie i dołoży wszel 
kich starań aby jak najprędzej powrócić. 

Zof. Kalicińska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wiileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 12 października 1932 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej 24 z 
nas.t porządkiem dziennym. й 

1. Odezytanie protokulu ostatniego posie 
dzenia. 

„swe co do używania nazwisk zmar 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t. 

KUR JE R 

2. Doc. S. Bagiński: Wpływ wyciągów 
ciałka żółtego na czynność jajarków. 

3. Doc. M. Mienicki i Dr. C. Ryll-Nardzew 
ski: Odczyn u łuszczycowatych w związku z 
pyroterapją. (Studjum nad łuszczycą, jako 
stanem allergicznym). 

RÓŻNE. 
— Siedziba Powszechnego Związku Eme 

rytów Państwowych Rzeczpospolitej Pol- 
skiej w Warszawie przeniesiona została z dn. 
20 września rb. na ul. Miodową 14 m. 20, 
tel. 528-15. Dyżury w poniedziałki, środy i 
piątki od godziny 6-ej—7-ej wieczór. Uprasza 
się wszystkie czasopisma o powtórzenie tego 
ogłoszenia. 

— Zwycoęzey turnieju szachowego. Za- 
kończony w dniu 8 bm. „błyskawiezny* tur- 
niej szachowy dał wyniki następujące: 

Pierwszą nagrodę bezkonkurencyjnie zdo 
był p. Firsztejn, osiągając 7 punktów na mo- 
żliwych 8, drugą nagrodę p. Kimels, trzecią 
i czwartą podzielili pp. Judelewicz i Gersten. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Aeroklubu Wiłeńskiego podaje 

do wiadomości, że rodziny śp. Franciszka 
Żwirki i śp. inż. Wigury zgłosiły w Aeroklu 
bie Rzeczypospolitej Polskiej zastrzeżenie 

ch jako 
nazw samolotów i t. p. W) niektórych wypad 
kach zastrzeżenie to może być uchyłone. 
Do decydowania w tym wypadku rodziny 
zmarłych upoważniły władze Aeroklubu RP. 

Z Rady Grodzkiej BBWR. 
w: Wilnie. 

We środę dnia 12 b. m. o godz. 18 
w sali Rady Grodzkiej przy ul. Św. 
Anny 2—4 odbędzie się zebranie człon 
ków BBWR. na którem poseł dr. 
Stefan Brokowski wygłosi referat na 
temat projektu nowej ustawy samo- 
rządowej. Na dalszym porządku ob- 
rad znajduje się reterat organizacyj- 
ny d-ra A. Hirschberga oraz wpolne 

wnioski. 
W dniu następnym t. j. 13 b. m. 

w tymże lokalu Rady Grodzkiej o 
godz. 18 odbędzie się zebranie przed- 
stawicieli dzielnic oraz Kół Środowi 
skowych wespół z zarządem Rady 
Grodzkiej. Na zebraniu tem ma być 
ostatecznie omówiony program pracy 

   

"na dzielnicach w zbliżającym się se- 
zonie zimowym. 

Przy okazji Rada Grodzka przypo 
mina, iż zgodnie z powziętą w swoim 
czasie uchwałą kasuje zaproszenia 
imienne dla członków BBWR na ze- 
brania, odczyty etc. Powiadomienia 
o zebraniach drukowane będą w miej 
secowych pismach codziennych, po- 
pierających BBWR. й 

Nie defraudacja lecz prze- 
rozchodowanie. 

Otrzymujemy następujące pismo: 

W| związku z umieszczoną w N-rze z dnia 
9 września 1932 r. czasopismie „Kurjer W*- 
leński'* notatką o popełnionych rzekomych 
nadużyciach w Holszanach na zasadzie art. 
22 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 IL 
1919 r. w przedmiocie tymczasowych prze 
pisów prasowych (Dz. Pr. PP. Nr. 14, poz. 
186) proszę o umieszczenie w najbliższym 
N-rze tamt. czasopisma sprostowania treści 
nastę 

  

ab 
„Nieprawdą jest, iż została ujawniona de- 

fraudacja jakichkolwiek bądź sum w Urzę- 

dzie gm. Holsząny, natomiast prawdą j 
iż Wice-prokurator na powiat oszmia 
wszczął dochodzenie przeciwko osobie 
ta gminy za przerozchodowanie sum prz 
chodnich i użycie ich na cele publiczne gos- 
podarki -gminnej*, 

Przewodniczący Wydziału Pow. 
Starosta Powiatowy 

W. Suszyński. 

Epidemia grypy. 
Wskutek zmiennych ostatnio warunków 

atmosferycznych mnóstwo osób zapadło na 
grypę która na szczęście ma naogół przebieg 
dość łagodny. 

Podług prowizorycznych obliczeń choru- 
je obecnie na grypę na terenie Wilna ponad 
1000 osób. 

    

   

SZPIEG i KOBIETA 
Nad program: Urozmalicone dodatki dźwięk. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, w święta o godz. 2-ej 

  

DZIŚ! Superfilm egzotyczny realizacji W. $. Van Dykea genjalnego twórcy Trader Hornu 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
uliea Wielka 42. 

  

W roli 
główn. 

niami i plemionami dzikich tubylców. 

CZLOWIEK-MALPA 
Jchny Weissmulier, rekordzista pływak, najlepiej zbudowany mężczyzna 

Świata. 
Autentyczne zdjęcia. 

NAD PROGRAM: Najnowsza komedja dźwiękowo - rysunkowa. Bilety hororowe nieważne 

Walka z lwami, małpami, krokodylami, sło- 
Emocja za emocjami. 

Z powodu wysckiego poziomu art. filmu wejście na widownię tylko na pocz. seans. 4, 6, 8 i 10'15 

  

| DZIŚ CENY ZNIŻONE ! 
ъ 

Bžwlek. Klno-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tal. 9-25 | W rolach 

głównych 

DZIŚ! Super-Przebój 

Złotej Serji Polski 

| DZIŚ CENY ZNIŻONE! 

SIĘŻNA ŁOWICKA 
Romantyczny dramat Wielkiego Księcia Konstantego i pięknej Polki. 

Jadwiga $mosarska, Stefan Jaracz i Józef węgrzyn 
Zdjęcia wojsk. przy łask. współudziale szkoły podchorążych w mundur. kisto:. z r. 183] 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę od godz. 2-ej 

  

4więk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miaskiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ! Wspaniały film 

erotyczno-salonowy 

Przepiękna wystawa, genjalna gra artystów, cudowne meledje. 

Przeżycia jednej noc 
rolach głównych. 

MARCELLA ALBANI 
łIGO SYM. 

Nad progrom: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6 Bi 10*15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

  

Dźwiękowe Kino DZIŚ! 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 | 

Arcyfilm, który triumfa]- 
nym pochodem kroczy na ekran. 
wszystkich stolic świata Pieśń Hajda trojka 
Śpiewy rosyjskie solowe i chóralne. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz 4.6,£ i 1015 

W rol gł.: czarująca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schletow i an. teatru 
Stanisławskiego Michał Czechow. 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy vl. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 

o godz. |0-ej rano 

| 
| į 

| | 
w Wilnie, przy ul. Trockiej 7—6, odbędzie się sprze- | 

I $ 

że w dniu 15 października 1932 r. 

daż z licytacji, należącego do Edwarda Przytulskiego 
i Edmunda Luki 
się z kasy ogniotrwałej, 
©szacowanego na sumę zł. 5 

928/V1 

majątku ruchomego, składającego 
biurka i szafy” do ubrania, 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

Tanie zakupy waty, watoliny, płó- 
cien surowych do ro- 

bót ręcznych, satyn, zefirów, płócien bieliżnia- 
nych i pościelowych poczynić można tylko 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

„TKANINY TANIE" 
$. CISZEWSKIEGO, Wiino, Wileńska 31. 

szybka i gruntowna języ- 
ków obcych: niemiecki 
i francuski mstodą kon- 
werntzcyjną oraz przygo- 

towanie do Matury ze 
wszystkich pszedmiotów. 
Lekcyj udzielaja spacja 
ści b. prof. zimuazjūia 
i absolwenci Uniw. 5. B 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera* pod „Nauka“ 

| NAUKA 

1
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4
0
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ЫАМк 

SPORT 
Z Wilna. 
KOMUNIKAT 

Wiydz. Spr. Sport. Wil. OZB. 

Celem omówienia szeregu ważnych spraw 
prosi kapitan sportowy p. Truchanowicz o 
przybycie dziś o godz. 20 do Ośr. Wych. Fiz. 
(Ludwisarska 4) następujące osoby: 

p. sierżanta Nesterowi 
p. Różewickiego (ŻAKS 
p. Nowickiego (Pogoń), 
p. Hołownię (TUR). 

Obecność konieczna. 

  

ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW, SZKOLNYCH 

Ostalnie konkurencje o lekkoateltyczne 
mistrzostwo szkół średnich odbyły się na 
boisku 6 pp. leg. Pomimo niepewnej pogody 
zgromadziły one wiele publiczności, żywo 
reagującej na poszczególne wyczyny zawodni 
ków. Ten kontakt pomiędzy widzami a za- 
wodnikami wytwarzał prawdziwie sportówy 
uastrój 

Wyniki były następujące: 
Rzut cszczepem. i) Fiedoruk (Szk. Tech- 

niczna) 48 mtr. 10 ctm., 2) Ziniewicz (Szk. 

Techn.), 3) Kowalski (Gimn. Mick). 
366 mtr. 1) Zalewski (Gimn. Mick.) 339 

sek, 2) Szymonis (Szk. Techn.) 40 sek., 3) 
Tomaszewski (Gimn. Mick). 

Skek e tyczce. 1) Pieńkowski (Szk. Techu.; 
3 mtr., 2) Sauch (Gimn. Lelewela), 2) mtr. 
90 ctm., Pisarenko (Szk. Techn.) 2 mtr. 

70 tim. 
Sztafeta 4X100. 1) Gimn. A. Mickiewi- 

cza, (Perłowski, Sobolewski, Kowalski, Zelew 
ski) 47,1 sek. Czas zasługuje na podkreśle- 
nie, 2) Państw. Szk. Techn. 48 sek. 

W, ogólnej punktacji mistrzostwo szkolne 
i puhar przechodni Związku Opiek Rodzi- 
cielskich zdobyła Państwowa Szkoła Tech- 
niczna mając 80 pkt. W! zespole zwycięzców 
wyróżnili się Fiedoruk i Krauze. 

Drugie miejsce przypadło Gimn. im. A 
Mickiewicza z 76 pkt. mając w swej druży 
nie Kowalskiego, zdobywcę 29 pkt. Kowalska 
jest doskonałym materjałem na wielobojow- 
ca. 

    

Gimn. im. J Lelewela okazało się na trze 
ciem miejscu z 56 pkt. Wyróżnił się tu A- 
melczenko. 

ZAWODY SPORTOWE NA PIOROMONCIE. 

LekkoaHetyczne i kolarskie zawody na 
Stadjonie Ośrodka W. F. straciły wiele ze 
względu na fatalne warunki atmosferyczne. 
Jednak osiągnięte wyniki pomimo wiatru i 
deszczu, świadczą o oddatnim poziomie na- 

szych zawodników. 
Bieg 110 mtr. przez płotki wygrywa Wie 

czorek w 16 sek., co stanowi nowy rekord 
wileński, 2) Nowicki (Ognisko). 

200 mtr. 1) Gniech (3 b. sap.) 23,8 sek, 
2) Wieczorek (3 b sap.) 24 sek., 3) Nowicki 
(Ognisko). 

Pchnięcie kulą. 1) Fiedoruk (Ognisko) 
12 mtr. 33 ctm., 2) Gierutto 12 mtr., 3) Ma- 
licki (AZS. —Poznań) 11 mtr 57 ctm. 

100 mtr. 1) Gniech (3 b. sap.) 11,4 sek., 
2) Bagiński (Ognisko). 

Rzut dyskiem. 1) Zieniewicz (3 b. sap.) 
37 mtr. 5 etm., 2) Wieczorek (3 b. sap.) 
36 mtr. 99 ctm., 3) Fiedoruk (Ognisko) 35 m. 
92 ctm. 

Skok wzwyż. 1) Gierutto (Ognisko) 
cłm. 2) Malicki (AZS. Poznań) 155 ctm. 

3000 mix. Sidorowicz startuje sam. Czas 
jego wynosi 9 m. 52,6 sek. 

Kolarskie zawody przyniosły następujące 

  

160 

  

   

wyniki: ы 
Wyścig na 5 okrążeń 1) Maksymowicz 

4 min. 15 sek., 2) Turewicz 4 m. 15,8 sek. 
wWiyścig demi- ford na 9 okr. Po b. cieka 

wej walce zwycięża Kalinowski przed Jasiń- 

skim. 
ać na 20 okrążeń. 1) Kalinowski 17 

m. 37,4 k, 2) Skuratowicz 17 m. 39,4 sek., 
3) Szewiałło z Grodna. 

Jazda figurewa. Ładny popis pp. Brze- 
zinów. 

Wiiścig amerykański wygrywa Szewillo, 
za nim Skuratowicz, 

Z Polski. 
Zawody tenisowe. 

WARSZAWA, (Pat). W! czasie zawodów 
tenisowych z udziałem znakomitych zawodo- 
wyeh tenisistów zagranicznych rozegrano 
dwa spotkania. W; grze pojedyńczej Barnes 
(Stany Zjednoczone) pokonał Najucha (Niem 
cy) 6:2, 3:6, 10:8. W. grze podwójnej pary 
Barnes—Ticezyūski contra parze Najuch— 
Nuesslein rozegrano dwa sety 6:1 i 1:6. Trze- 
ci zaś z powodu z przerwano przy 
stanie 4:4. 

   
   

  

Ces JT TIE CCC ITF EE) 

DRZEWKA I KRZEWY 
OWOCOWE 

w szkółkach, dobry 
odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 

wybór polecają 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Pohulanka. Dziś, 11 paźdizerni- - 

ka i jutro 12 października o godz. 8 wiecz. 
grać będzie przedziwnie subtelną, słoneczną 
komedję Morstina „Dzika pszezoła*. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie, wywołuj e wszędzie 
podziw i wdzięc Świetny 
wybór sztuki „Szczęście od jutra” i artystycz 
ne odtworzenie jej, wyrobiły już teatrowi 
Objazdowemu doskonałą markę i zapewniły 
trwałość powodzenia. 

Dzisiaj Teatr Objazdowy gra w Stołpe ch, 
— następnie: 13 października Nieś 14 
października Horodziejewo, 15 października 
Hajnów 16 października Włołkowysk, 17 
października Słonim, 18 października Bara- 
nowiczć, 

— Teate m 

      

    

  

   

    

    

yczny „Lutnia“. Występy 
Elny Gistedt. grana będzie w dalszym 
ciągu ciesząca się niesłabnącem powodzę 

niem., melodyjna i nadwyraz efektowna ope- 
retka Abrahama „Wiktorja i jej huzar*. Ro 
lę tylułową kreuje znakomita artystka Elna 
Gistedt. 

— Wiileńskie Towarzystwo Filharmoniez- 
ne rozpoczyna zimowy sezon koncertowy w 
piątek 14 bm. występem znakomitego skrzyp. 
ka z młodej polskiej generacji Romana To- 
tenberga. W: bieżącym sezonie Towarzystwo 
nawiązało kontakt z poważniejszemi biurami 
koncertowemi krajowemi i zagranicznemi, 
uzyskało też do rozporządzenia Salę koncer- 
tową Konserwatorjum (Wielka 47, wejście od 
Końskiej 1), znaną już i lubianą przez publicz 
ność wileńską. Mimo utrudnionych warun- 
ków materjalnych pracy Wiileńskie Towarzy 
stwo Filharmoniczne poczyniło starania, by 

   
   

    

    

  

     

   

      

nadchodzą sezon koncertowy był możliwie 
obfity i ś y. Na estradzie Sali Konserwa 
torjam wystąpią między inn.: pianiści — 
Arrau, Landowska, Ortow, Rub'nsztein, Szpi 
nalski, Uninski,  Ungwar; skr owie -- 
Huberman. Kubelik, Schnejder wiolen- 
czeliści — Baldovino, Hevelin; słynny zespół 

kameralny „Królewskie Trio Belgijskie; bez 

  

konkurencyjna polska sopranistka koloratu- 
rowa Ada Sari oraz szeerg laureatów konkur 
sów: Chopinowskiego i Młodego Śpiewaka. 

WI sprawach wynajmu sali oraz organ*- 

zacji koncertów należy zwracać się do Ad- 
ministracji koncertów W/TF. (lokal Konser- 

watorjum, pokoj N.r 4, od 17 do 19 co 
dziennie). 

RADJO 
WTOREK DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1932 R. 

11.50: Kom. meteor. Czas. Wiad. prasy 
polskiej. 12.20: Trasm. inauguracji Roku Aka 
dem. z Auli Kolumnowej USB. 15.15: Pro- 

      

  

gram dzienny. 15.20: Koncert dla młodzieży 
d książek” 16.15: Odczyt dla 

nauczycieli. 16.30: Kom. Wil. Aeroklubu. 
16.40: „Jesienny czar Wenecj —odezyt. 

     
17.00. Koncert symfoniczny. 1 : Program 
na šrodę. 18.00: Koncert. 18.55: Pogadanka 
muzyczna. 19.10: Rozmaitości. 18.15: Z za- 
gadnień gospodarczych — odczyt. 19.30: Fel 
jeton muzyczny. 19.45: Pras. dzienik radjowy. 
20.00: Audycja ku czci Kazimierza Pułaskiego. 

20.50: Komunikaty. 21.00: Koncert. 22.00: 
Audycja poświęcona pamięci bohaterskich 
lotników ś. p. Franciszka Żwirki i ś. p. Sta 
nisława Wigury w miesiąc po ich zgonie. 
22.30. Koncert Zespołu wokalnego „Pro Arte“. 
23.00: Muzyka taneczna: 

KOWINKI RADIOWS, 

OTWARCIE ROKU AKADEMICKIEGO. 

Radjosłuchacze wileńscy będą mogli di 
siaj o o godz. 12,20 wziąć udział w uro- 
czystej inauguracji nowego roku akademie 
kiego USB, dzieki zainstalowaniu w auli 
kołumnowej  unfwersytetu — mikrofonu, 
który przekaże wszysłtkim interesującym się 
życiem akademickiem przemówienie rekt.- 
ra i inne fragmenty programu otwarcia. 

AUDYCJA KU CZCI Ś. P. ŻWIRKI. 

Wie wtorek, 11 października o godzinie 22 
ze studja wileńskiego nadana zostanie spec- 
jalna audycja, poświęcona pamięci boha- 
terskich lotników: śp. Fr. Żwirki i śp. SŁ. 
Wigury w miesiąc po ich zgonie. Audycję 
zagai przemówienie wiceperzydenta m. Wil- 
na inż. Wiitolda Czyża, poczem orkiestra wy- 
kona patetyczną uwenturę Beethowena „Eg 
mont“. Następnie artyści Teatrów Miejskich 
odczytają trzy utwory poetyckie: Michała 
Pawlikowskiego „Pogrzeb Lotnika*, Wandy 
Dobaczewskiej „Pamięci ŹŻwirki* i W fitolda 

Hulewicza „RWiD. 6*. Zakończy audycję — 
płyta gramofonowa, na której w dniu 8 wrześ 
nia utrwalone zostało przemówienie śp. Żwir 
ki przed mikrofonem wileńskim. 

  

   

  

   

  

Gd roku 19:38 istnieje j 

Wiienkin | 

233 (2475). 

Proces woj. Grażyński — 
Wł. Studnieki 

został odroczony. 

WARSZAWA. (Pat.) W dn. 10 b. 
m. w XII oddziale Sądu Grodzkiego 
rozpoczęła się sprawa z oskarżenia 
publicznego przeciwko Władysławo- 
wi Studnickiemu o obrazę wojewody, 
śląskiego dr. Grażyńskiego, którego p. 
Studnicki nazwał „największym szko 
dnikiem dla sprawy polskiej". Oskar 
żenie popierał wiceprokurator Siero- 
szewski, 

Obrońca 'oskarżonego adw. Ru- 
dziński złożył wniosek o odroczenie 
rozprawy celem wezwania świadków. 
Sąd przychylił się do wniosku obro- 
ny i posłanowł sprawę odroczyć 
oraz wezwać szereg świadków. któ- 
rych obrona zgłosiła dla przeprowa 
dzenia dowodu prawdy. Głównymi 
Świadkami obrony mają być poseł 
Korfanty i przdstawiciel Volksbundu: 
poseł Ulitz. 

Tragiczna śmierć górników 
polskich. 

NOWY YORK, (Pat). Z zagłębia węgio- 
wego Seranton w stanie Pensylwanja dono- 
szą, że zginęło tam 4 polskich górników w 
katastrofie kopalnianej, a mianowicie Józef 
Derowiez, Franciszek Maksymowicz, Alek- 
snder Wieniewicz i Ludwik Koskowski. 

Lotnik Gronau „ląduje* 
na oceanie. 

MANILLA, (Pat). Otrzymano tu sygnały 
slarmowe od lotnika niemieckiego von Gro- 
nau, cdbywająeego lot dockoła świata. Lot- 
nik donosi, iż zmuszony był lądować na oee- 
anie Indyjskim, na północny zachód od por- 
tu Swettenham. 

LONDYN, (Pat). Wedle radjodepeszy lot- 
nika niemieckiego von Gronaua, który był 
zmuszeny lądować na oceanie Indyjskim, - 
tnikom nie zagraża bezpośrednie niebezpie- 
czeństwo, ponieważ samolot znajduje się na: 
szłaku ckrętowym. Jeden paorwiec angiel- 
ski usiłuje samolot przykelować. 

(TRIDENS TS 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POSZLI... NIE WRÓCILI. 

W ciągu ubiegłej doby zanotowano w 
Wilnie dwa wypadki zaginięieia. W. R” 
szym wypadku zaginął dGzorca domu Nr. 58 
przy ulicy Zawałnej 65-letni Wincenty Andra 

szkiewiez, który w dniu 8 bm. wyszedł z do 
mu i detychczas nie powrócił. O zaginięciu 
jego powidemiła odncśny komisarjat połiejł 
żena, która wyraziła obawę że mężowi jej 
wydarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek. 
Policja wszczęła poczukiwania, 

Q drugim wypadku zaginięcia powiadomił 
policję Bronisław Mizgin zamieszkały przy 
uliey Legjoncwej Nr. 37 Zaginęła subloka-- 
torka Mizgina Helena Cwierkowska, która 
przed dwoma dniami wyszła z domu w eela 
zarejestrowania się w Pństwowym Urzędzie 
Pośrednietwa Pracy i od tego czasu zaginęła 
bez śladu. 

Policja wdrożyła poszukiwania (e) 

DOM NA MŁYNOWEJ GROZI RUNIĘCIEM. 

Jak się dowiadujemy policja sporządziła 
w dniu wezorajzsym protokół w sprawie pe- 
ważnego uiebezpidezeństwa jakie zagraża 
mieszkańcem domu -Nr. $ przy uliey Młyno- 
wej. Jak wynika z protokółu wskutek prze- 
prowadzanych ostatnio na tej ulicy robót 
kanalizacyjnych i deszezy zostały podmyte 
grunta wobec czego w ścianach domu .potwo- 
rzyły się rysy ce grozi bezpieczeństwu loka- 
torów. O wypadku powiadomione zostały 
«dpowiednie władze. (ek 

TRAGEDIA SOMOBOJCZYNI. 

Wubiegłą niedzielę w godzinach wieezo- 
rewych w bramie domu Nr. 26 przy ulicy 
Końskiej natrafiono na leżącą na ziemi z ©- 
znakami silnego zatrucia młodą kobietę. By- 
ła to mieszkanka tego domu Bronisława Wae' 
ławowieczówa. Zawezwane na miejsce wy- 
padku pogotowie ratunkowe stwierdziło, że 
W! zatruła się silną dawą esencji octowej. 
W. stanie ciężkim przewieziono ją do szpitala 
Sawicz, gdzie mimo wysiłków lekarzy sa- 
mobóczyni zmarła w dniu wczorajszym nie 
odzyskując przytomności. 

DARTS ZORY EEE ROCZNE CZOOZZORZZZRZR RÓW, 

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

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

  
  

  

na sezon jesienny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

- KGQLONJI WILEŃSKIEJ 
Wilno, Zawalna 6, m. 

CENY PRZYSTĘPNE 
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WSZELKIE 

Choroby żołądka| 
i wątroby, katary żołądkowo-kiszkowe, hemoroidy, 
biegunkę, żółtaczkę, zimnicę — leczą skute 

| Zioła D-ra Breyera Nr. 3 
| znane i wypróbowane w całej Polsce 

Nerwy 
piiąc znane powszechnie ze swej 

Zioła D-ra Breyera Nr. 4 
które uspekajają i wzmacniają nerwy. 

  

łym bólem głowy, bezse 

Żądać w oryginalnem opskowzniu w 
kach i składach aptecznych. 

cią, apatją do życia—wyleczysz, 
skuteczności 

cznie 

zagranicą. 

schorzałe, objawiające się sta- 
nnoś- 

apte- 
lub w wytwórni 

„POLHERBA*, Kraków — Porgórze, Skr. 48. 
Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

z wytwórni broszurkę „lak odzyskać zdrowie”. 

$ Z zupełnem zaufanie 
TRIAL] SĘ podróżne in” wyroby sda 

do firmy 

   
Najniższe c»n:l 

Stałe nowości. 

66 (dawniej „I. B. SEGAL 
„(4 RA Mickiewicza 5, tel. 8 73 

Gwarantowana jakość! 

art. 
ane 

   
       

  

Lt) 

        

  

  

binetowe, krodensy, 
stoły, szafy, łóżka it.d. į 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych Warm af! | | 
INL RATY. ! 

NADESZŁY WE į 

| 
jadalne, eg pialne i ga- | 

  

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią 

= waselkiamii Vydo A 
DO WYNAJĘCIA 

ulica Popławska Nr. 29 
Obejrzeć o godz. 2—4 

De wynajęcia 
mieszkanie 3 - pokojowe, 

  

przedpokój, kuchnia, o- 
gródek — .Antokolska 14 

Cena 65 zi. 

MIESZKANIE 
5-ciu pok. ze wszelkiemi 

wygodami—do wynajęcia 
ul. Jakóba Jasińskiego 18 
(w pobliżu Sądu Okr) 

  

Zaraz 

do wynajęcia 
4.pokoiowe mieszkanie 

ul Tatarska |—3 
Informacje w Cukierni 

B. Sztralla — Mickiewicza 
róg Tatarskiej 
  

Z powodu wyjazdu 

sprzedam 
kawiarnię 

ul. Tatarska Nr. 16   

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne. wenerycz: 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—6 
ŁÓW, P 

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 morzopłotwo, 

ulica Mickiewicza 4 
telsfon 10-90, 

nd godz. 9—12 1 4--8, 

Dr.Łukiewicz 
Choroby wenervczne, 

skórne i moczopłciowe 

ul. Mickiewicza 44 
od godz. 5-7 

Akuszerka 

Haija Lainė 
Lia od 9 de 7 wlacz 
lica Kaaztanowa 7, m. 5 

  

  

  

    

w. Z. P. Nr. 69, 852 

i: reperizy Pianina Z 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnei, p. Estko. 7702 

    

  

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz- 
17, uruwa zmarszctki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 832% 

Sprzedam PIANINO 
w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 

basi) do Beaulė 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 87, tel. 657, od t1-4 
Ro-ula zanie i odświeża 
nie tvarzy. Lrezevnie wą= 
grów i oryszczy. Rlektry- 

zacja W Z.P.58. 

od g. 9—1 i 5- 5—8 wiecz. Zwierzyniec, Tom. Zany 
ul. TATARSKA 20 || DrZeldowiczowa | ns Iewo Gedeminowską 

[e] i Chor. kobiece, wenerycz- e ONA > 
BE M a h ie A lsas „Z. Ne 

d g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
EJ Mick : "271 Akuszerka 

  

  

DRU RANNIA 

TATKOLIGKTORNIA 
„ZNICZ“ 

R 

| 
Ё 
й 

| 
ё ię 

Wilno. św. Jańska Nr. 1 | 
Telefon 3-40. 1 

Dzieła książkowe, if 
d-uki, książki dla i 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, | 

xuproszenia, aliaze | 
i wszelkiego rodza- 
ja roboty drukarakie Į 

WYKONYWA | 

PUNKTUALNIE 1 

- TANIO — B 

SOLIDNIE | 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka z egr. odp. Diażaraia Znicz Nil ul. Ś-to Jańska 1, tei, 3-40. 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


