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Doroczna przygrywka. 
Za parę zbierze się w 

zwykłym terminie parlament Rzeczy- 

pospolitej na sesję zwyczajną. Op- 

rócz budżetu, na porządku dziennym 

najbliższej sesji figuruje znaczna 

ilość ważnych spraw, wymagających 

ustawodawczego załatwienia. Są to 

samorządowe, ubezpieczeń 

tygodni 

  

sprawy 

społecznych. podatkowe i t. p. 

Kolportowane przez prasę opozy- 

cyjną pogłoski o mającem nastąpić 

odroczeniu obrad Sejmu na jeden 

t. zn. do pierwszych dni gru- 

potwierdzenia i 

miesiąc, 

dnia nie znalazły 

wszystko przemawia za tem, że naty- 

chmiast po zwołaniu Sejm przystąpi 

do pracy nad budżetem i przygoto- 

wanemi przez Rząd oraz przez Blok 

Bezp. projektami ustawodawczemi. 

Byłoby oezywistą przesadą twier- 

że zbliżająca się sesja sejmowa 

zainteresowanie 

dzić, 

wzbudza szczególne 

u przeciętnego obywatela. Ogół przy- 

wykł już do tego, że ster polityki pań 

stwowej przesunął się z forum par- 

lamentu do sali obrad Rady Minist- 

rów w pałacu po-namiestnikowskim. 

Ogół nietylko przywykł do tego, ale 

i aprobuje to całkowicie. Mechanizm, 

regulowania zagadnień życia bieżą- 

cego, spoczywający w rękach Prezy- 

denta na podstawie udzielonych Mu 

pełnomocnictw. funkcjonuje spraw- 

nie i szybko. O ile ta czy inna wyda- 

na w len sposób norma wywołuje pe- 

wne zastrzeżenia w społeczeństwie, 

to jednak godzi się ono z tą normą ła- 

twiej, ceniąc szybkość i zdecydowa- 

ną wolę niezależnego od targów par- 

tyjnych rozstrzygnięcia danej kwe- 

stji, Norma będąca owocem kompro- 

misów parlamentarnych nie posiada 

tego autorytetu, który nadaje jej za- 

wsze wola władzy niezależnej i zde- 

cydowanej, ujmującej każde zagadnie 

nie syntetycznie, pod kątem dobra ca 

łości państwa. 

Dopóki władza rządząca utrzymu 

je w pełni powyższe cechy swego re- 

żimu, może być pewną posłuchu w 

społeczeństwie, niweluje bowiem zgó 

ry i syntetyzuje nurtujące tam roz- 

bieżności interesów. 

Rząd premjera Prystora, jak i 

wszystkie poprzednie rządy pomajo- 

we, trzyma się niezachwianie tej me- 

lody rządzenia. Dysponując w par- 

lamencie stałem poparciem większo- 

ści, z którą swe zamierzenia, wyma- 

gające drogi ustawodawczej, z łatwo- 

ścią zawczasu uzgodnić może, jest za- 

bezpieczony z tej strony od wszel- 

kich niespodzianek. Wie o tem prze- 

ciętny obywatel i zaspokojenia swojej 

żądzy sensacyj i wydarzeń nieprze- 

widzianych od obrad sejmowych nie 

oczekuje. W klubie sprawozdawców 

parlamentarnych dziennikarze pra- 

cują spokojnie i statecznie, nie ner- 

wując się i nie tłoecząc się w loży 

dziennikarskiej, wiedzą bowiem zgó- 

ry jaki będzie los tego czy innego pro 

jektu ustawy lub wniosku nagłego. 

DESERÓW 

Rolę wesołków w tej zbyt niekie- 

dy przygasłej atmosferze odegrywa- 

ją z mniejszem lub większem powo: 

dzeniem przywódcy opozycji. Wielu 

z nich wykonywa swoją rolę z całą po 

wagą i najlepszą wolą. Ale niektó- 

rych trudno posądzać o naiwną wia- 

rę w to, że ich akcja opozycyjna mo- 

że uczynić ich kiedyś spadkobiercami 

      

obecnego reżimu. 

Mogą być dwa rodzajć opozycji. 

Jedna rośnie na fali narastających 

nastrojów i ruchów polityczno-społe- 

cznych, idących w przyszłość. Druga 

jest krzykiem strąconych bogów, wy- 

razem przebrzmiałych, choć uparcie 

formułek; odgło- 

sem minionej mijającej epoki. 

Polska opozycja sejmowa jest opozy- 

cją tego drugiego rodzaju. Ani nacjo- 

oscylujący pomiędzy polity- 

gospodarczym liberalizmem 

reaktywowanych 

lub 

nalizm, 

cznym i 

a wzorami hitlerowskiemi, ani socja 

lizm, pogrążony w parlamentarnem 

doktrynerstwie i wyzuty z dynamiki 

ani tem mniej ciasne w 

zrožniczkowa- 

społecznej, 

swoich horyzontach i 

ne w swej rozlewnej klasowości 

stronnictwa ludowe — nie są źródła- 

mi wielkich sił społecznych, któreby 

bądź .drogą parlamentarną, 

(pożal się Boże!) 

targnąć się na ujęcie władzy w swe 

mogły 

bądź rewolucyjną 

ręce. 

Opozycji pierwszego rodzaju (w 

znaczeniu grup zorganizowanych) w 
Polsce niema. Tworzeniu się jej ewen 

tualnemu obóz dziś rządzący może 

zawsze zapobiec, jeżeli, przewidując 

kierunek ogólny ruchów przyszłoś- 

ciowych, dokona ich absorhcji i sam 

ie idącej fali. Jest to 

zagadnienie narazie związane 

z codzienną funkcją rządzenia, to też 

zajmowa 

stanie na szt 

  

   
luźno 

trudno wymagać, aby niem 

li się ludzie te funkcje sprawujący. 

Ale nie powinno, ujść ono uwagi ide- 

    

ologów obozu pisarzy politycz- 

nych, parłamentarzystów i organiza- 

torów. 

Odsunięcie na pewien czas osła- 

lecznych decyzyj w materjach konsty 

tucyjnych jest z tego punktu widze- 

nia słusznem. Przedwczesnem było- 

by petryfikowanie konstytucyjnych 

norm w okresie wielkiej płynności 
poglądów i dążeń dotyczących poli- 

  

tycznych i społeczno-gospodarczych 

form życia państwowego. Trzeba im 

dać czas na skrystalizowanie się. Nie 

to, oczywiście, oznacza zaniechania 

reformy. Przeciwnie, kontynuowanie 

prac komisyjnych jest bardzo pożą- 

dane i korzystne, utrzymuje bowiem 

aktualność zagadnień ustrojowych i 

umożliwia szerszą nad niemi dysku- 

sję. 

Wicemarszałek Sejmu p. 

odczycie swoim, wygłoszonym w ub. 

niedzielę w Białymstoku i Grodnie 

zaznaczył, że podczas nadchodzącej 

sesji sejmowej sprawa reformy kon- 

stytucji będzie w dalszym ciągu przed 

miotem obrad komisyjnych. Projekt 

reformy, złożony przez Blok Bezpar 

tyjny pozostanie trzonem dyskusji. 

Pożądaną jednak korektywą tego pro 

jektu byłoby wprowadzenie w ramy 

dyskusji tych zagadnień społeczno- 

gospodarczych, których odczuwal- 

ność społeczna coraz silniej zaczyna 

dominować nad Ścisłem „politicum* 

reformy ustrojowej. Testis. 

Car w 

Minister Zaleski o pracach XIII-go Zgromadzenia Ligi Narodów. 
(Wywiad specjalny Ajencji ,lskra* z ministrem Zaleskim). 

Z okazji zakończenia XIII-go 
Zgromadzenia Ligi Narodów przed- 
stawiciel Ajencji „Iskra“ zwrócił się 
dorocznym zwyczajem, do ministra 
spraw zagranicznych p. Augusta Za- 
leskiego z prośbą o łaskawe wypowie 
dzenie się co do wyników prac tego 
Zgromadzenia. 

— Porządek dzienny ubiegłego 
Zgromadzenia Ligi Narodów — roz- 
począł p. minister Zaleski, — nie za- 
wierał żadnych spraw większej wagi. 
Było to przedewszystkiem rezultatem 
tego, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Ligi Narodów odbyło się przecież tak 
niedawno i niedługo znów się zbie- 

    

rze. Pozatem postanowiono zwołać 
w najbliższej przyszłości — jak wia- 
domo — wielką wszechświatową 
konferencję ekonomiczną. Konferen- 
cja ta z natury rzeczy odciążyła rów- 
nież porządek obrad zakończonego 
Zgromadzenia Ligi Narodów. Temu 
przypisać należy, że wszystkie spra- 
wy przyjęte zostały przez poszczegól 
ne komisje XIII Zgromadzenia sto- 
sunkowo dość szybko Jedynie sprawa 

   

  

reorganizacji Sekret tarjatu Generalne 
go dłużej skupiła na sobie uwagę de- 
legatów poszczególnych państw. Jest 
lo sprawa ważna, ale jej znaczenia 
nie należy przeceniać, Wyrobienie 
międzynarodowego korpugo urzędni 
czego nie jest rzeczą la yma- 
ga nietylko czasu, ale i Sciaga ek- 
sperymentów. Dotychczas bowigm te 
go rodzaju międzynarodowe ciało 
zbiorowe nigdy jeszcze w historji nie 
istniało. Na XIII Zgromadzeniu zary- 
sowała się tendencja do możliwie ró- 
wnomiernego podziału stanowisk w 
Sekretarjacie Generalnym pomiędzy 
wszystkie państwa, należące do Ligi. 
Bezwzględnie jest to zdrowa tenden- 
cja, tylko należy żałować, że znaleźli 
się tacy, którzy pragnęliby w swojem 
ręku skoncentrować jak największą 
ilość wyżs ych urzędów Ligi, aby tą 
drogą wywierać wpływ na bieg zalat 
wianych w sekretarjacie spraw. Nałe- 
ży przypuszczać, że te zakusy wąbec 
słanowczej postawy Zgromadzenia 
spełzną na niczem. 

— Jakie znaczenie zdaniem 
Pana Ministra — posiada ponowny 
wybór Polski do Rady Ligi Narodów? 

— Jak Pan zapewne sobie przy- 
pomina, — odpowiada p. minister Za 
leski — w chwili stałego miejsca dla 
Niemiec w Radzie Ligi Narodów, Pol 
ska otrzymała t. zw. półstałe miejsce. 
W Genewie bowiem rozumiano dosko 
nale, że obecność Polski w Radzie jest 

nietylko rzeczą konieczną ze względu 
na jej geograficzne położenie, ale ró- 
wnież ze względu na jej wielkość i 
znaczenie. Od 1926 roku sytuacja nie 
mogła, co jest oczywiste, ulec zmianie 

przeciwnie, znaczenie Polski raczej 
wzmogło się. 

Właściwie jedyną różnicą, jaka 
zachodzi między miejscem stałem, a 
półstałem jest tylko konieczność pod- 

           

  

BETA EPT ET MESTIETES STT 

Rozporządzenie P. Prezydenta 
o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców. 

WIARSZAWIA, (PAT). — Dzisiejszy Dzien 
nik w Rzeczypospolitej zamieszcza roz 
porządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o służbie wojskowej podoficerów i sze 
regowców. Obszerne to rozporządzenie dzie- 
li się na 11 rozdziałów i 58 artykułów. 

CEE EA że wojsko narodowe -- 
ochroną i 0s- 

ści Rzeczypo 
y podlegać opie 

    

     
   

    

    

      
   
   

   

oddani: a 
ególności winien 

a wzór miłoś. ny i honn- 
„e wiernie i iwie służbę 
dbałym. sprawiedliwym do- 

wódcą, opiekunem i wychowawcą powład- 
nych żołni , posłusznym i oddanym pod 
Ważna SZELYM. i ORO, kolegą о- 

i „gotowości w 
j obronie. W 

  

   
   

  

  

  

  

     

              

1 . Żołnier rzem 
chwilą przyjęcia go do w 

tegorji C lub D — z chw iczenia 
do pospolitego ruszenia. żdy żołnierz 
składa prz gę wojskową. \ 

   

    

     

  

   

    

Podoficerów i szeregowcow do  stopnia 
slarszego sierżanla awansuje przełożony v 

  

   
uprawnieniach od dowódcy pułku: w. 
natomiast prawo awansowania  poofie 
do stopnia chorążego przysługuje ministro- 

wi spraw wojskowych. Podoficerowie i sze 
regowcy w czynnej służbie nie mogą nale- 
żeć do stowarzyszeń politycznych, ani brać 
udziału w życiu politycznem. Należenie ich 

    

  

   
    

  

    

do stowarzyszeń posiadających charakter 
polityczny, reguluje minister spraw wojsko 
wych. Poolicerowie i szeregowcy w służ- 
bie ynnej nie mogą wykonywać zawodów 

  

cywilnych, ani jakichkolwiek za- 
jęć ubocznych. 

posiadać 

Podoficerowie zawodowi 
sku odrębny korpus podoficerów  zawodo- 
wych, który dzieli się na 4 grupy: pierwsza 
grupa obejmuje pod erów zawodowy 
linjowych druga — podoficerów  zawodo- 

trzecia — podoficerów 
rta — podoficerów 

Granicą wieku, po której 
podoficerowie zawodowi zosta- 

ieni w słan spoczynku jest ukoń 
ia. Podoficerom zawodo- 

wym, po przesłużeniu conajmniej 15 lat, 
przysługuje prawo do uposażenia emorytal 
nego. Podoficerowie zawodowi w stanie spo 
czynku mają prawo noszenia munduru woj 
skowego a w razie przeniesienia ich w stan 
spoczynku mogą oni otrzymać wyższy sto- 
pień tytularny. 

  stanowią w woj 

  

    
  

        

       

    

   ną pr 

  

Rozporządzenie ustawodawcze Prezyden- 
ta o służbie wojskowej podoficerów i szere 
gowców wchodzi w życie w trzy miesiące 
po jego ogłoszeniu to jest. w dniu 18 stycz- 
nia 1933 r. 

  

  

Lot kpt. Karpińskiego. 
JEROZOLIMA, (PAT). — Kpt, Karpiński 

przybył w południe do Gazy, witany przez 
kensula generalnego R. P. p. Kurnikowskie- 
go i władze lotnictwa, poczem wraz z Ro- 
galskim odleciał do Jerozolimy, gdzie hyli 

podejmowani w konsulacie generalnym R. 
P. W ezwartek nasłąpi odlot do Aleppo. Lot 
niey ezują się doskonałe. Samolot jest w 
„bardzo dobrym stanic. 

dawania się co trzy lata wyborom. O 
ile znaczenie Polski wśród państw e- 
uropejskich będzie uznane, nie manty 
powodu przypuszczać, żeby wybory 
mogły kiedykolwiek w przyszłości 
dać dla nas wynik ujemny. 

— Zarówno XIII Zgromadzenie, 
jak i Rada Ligi zajęły się tym razem, 
jak eoroku, problemem ogólnym 
mniejszości narodowych. Jak się 
Pan Minister zapatruje na tendencję, 
jaka się ujawnia przy poruszaniu te- 
chniki ochrony mniejszości na Zgro- 
madzeniu Ligi? 

— Musimy sobie zdać sprawłę, że 
opieka nad mniejszościami jest po- 
wierzona jedynie Radzie Ligi Naro- 
dów. Zgromadzenie więc może tylko 
zajmować stanowisko w tej sprawie 
z tytułu składanego jej corocznie ra- 
portu sekretarza generalnego; niema 
jednak prawa wypowiadania się ani 
w poszczególnych sprawach, ani w 
sprawach proceduralnych, dotyczą- 
cych mniejszości narodowych. W ten 
sposób zakres działania Zgromadze- 
nia jest bardzo ograniczony. Ale jest 
on ograniczony jeszcze czemś więcej, 
niż prawo pisane. Istnieje przecież i 

  

  

    

prawo moralne. Opinja publiczna 
świata wie doskonale, że nie wszyst- 
kie państwa reprezentowane w Lidze 
na swoich terytorjach przęstrzegają 
praw, zastrzeżonych mniejszościom 
w innych państwach. Wtedy dopiero 
moglibyśmy uznać pełne prawo mo- 
ralne, wypowiadania się w tych kwe- 
stjach. gdyby wszystkie państwa przy 
jęły na siebie zobowiązania analogi- 
czne do tych, jakie przyjęły państwa, 
mające traktaty mniejszościowe. 

— Jakie stanowisko zajmuje Pol- 
ska wobec ostatnich rozmów londyń- 
skich? 

— Rozmowy te są w toku, nie mo 
żemy wpowiadać się o nich, dopóki 
rezultaty nie zostaną ogłoszone ofi- 
cjalnie. W chwili obecnej można po- 
wiedzieć tylko tyle, że każda grupa 
państw może porozumiewać się mię 
dzy sobą we wszystkich sprawach, 
musi być tylko dokładnie wiadome, 
że porozumienia takie nie mogą do- 
tyczyć tych, którzy nie biorą w nich 
udziału. Stanowisko Polski w tym 
względzie zawsze było jasne i obecnie 
nie ulega żadnej zmianie — zakoń- 
czył p. minister Zaleski. (Iskra). 

    

Przesilenie gabinetowe w Belgii. 
BRUKSELA, (Pat). Rząd belgijski 

Renkina podał się do dymisji, 
BRUKSELA, (Pat). Dymisja rządu 

Renkina spowodowana została niepo 
rozumieniem pomiędzy ministrami li 
beralnymi a prezesem Rady Minist- 
rów. Ministrowie ci po wyborach sa- 

morządowych zalecali rozwiązanie Iz 
by i ogłoszenie nowych wyborów, 
premjer zaś przeciwnie był zdania, że 
tego rodzaju procedura może jedynie 
opóźnić i narazić na szwank popra- 
wę sytuacji finansowej kraju, tak nie 
zbędną i pilną. 

W. Brytanja wypowiedziała umowę 
handlową z 

LONDYN, (Pat). Minister Thoms 

oświadczył dziś w Izbie Gmin, że sta- 
ło się koniecznem wypowiedzenie tym 
czasowego układu handlowego zawar 
tego z Rosją sowiecką w roku 1930. 
W związku z tem wystosowana zo- 
stała w dniu 17 bm. do charge d'affa- 
ires sowieckiego w Londynie nota, za 

Genewa — nie! 
LONDYN, (Pat). Dzienniki angiel 

skie informują o dokonanem nowym 
demarche angielskiem w Berlinie ce- 
lem nakłonienia Niemiec do zgody 
na Genewę jako miejsce obrad. 

„Daily Telegraph* donosi, jakoby 
Niemcy nie wysuwały objekcyj co do 
Lozanny, wychodząc z założenia, że 

Sowietami. - 
wiadamiająca o wypowiedzeniu z ter 
minem półrocznym wspomnianego u- 
kładu. W nocie rząd brytyjski pod- 
kreśla, że pragnie nadal rozwoju sto- 
sunków handlowych z Rosją i że go- 

tów jest rozpocząć w możliwie naj- 
krótszym czasie rozmowy w tej spra- 
wie. 

Może Lozanna? 
ich żądanie równouprawnienia jest 
logicznym skutkiem konferencji re- 
paracyjnej w Lozannie, a więc żąda- 
nie to może być tamże rozważane. 

Przyjęcie przez Niemcy Genewy 
jako miejsca obrad równałoby się 
pójściu do Ganossy, zwłaszcza po mo 
wie Massigliego. 

Hitler mówi... 
BERLIN, (PAT). — Hitler w przemówie 

niu, wygłoszonem wczoraj w Królewcu, kry 
tykował ostro politykę gospodarczą rządu 

, Papena. Nie powinno się mówić o uzdrowie 
niu gospodarczem Rzeszy — oświadczył Hit 
ler — punkt wyjścia bowiem z obecnej cięż 
kiej sytuacji jest natury politycznej. Uza: 
sadniając następnie odmowę współpracy z 
kanclerzem, Hitler oświadczył między in- 

Zbombardowali 
PEKIN, (PAT). — 3 samoloty japońskie 

zbombardowały miejscowość niedaleko mia- 
Sta Haila, by zniszczyć własny  aeroplan. 
który zmuszony był skutkiem defektu mo- 

nemi: „Żądamy władzy, a nie przywilejów. 
Zrzekam się zgóry na całą przyszłość wszeł 
kich poborów państwowych. Gdy raz zdobę 
dziemy władzę, wówczas nikt nie zdoła nam 
jej wydrzeć. Czy te nastąpi rok wcześniej, 
ezy © rok później, gdy chodzi © taką zmia- 
nę nie ma tó żadnego znaczenia. Z chwiła 
gdy zdobędę kierównietwo, wejdę w kontakt 
z każdym*. 

własny samolot. 
toru do lądowania na terenie objętym przez 
powstańców. Obsada samołotu została wzię- 
ta do niewoli przez żołnierzy gen. Suping— 
Wiona, wodza ruchu antymandźurskiego. 

Echa zajść w Siemmeringen. 
WIEDEŃ, (PAT). — Konferencja rekto- 

rów wszechnie wiedeńskich ogłasza komuni 
kat, oznajmiający, że zamknięcie wszechnic 
wiedeńskich następiło skutkiem protestu 
przeciwko bezprzykładnym zajściom w dzieł 
nicy Simmeringen, w czasie których wielu 
studentów odniosło ciężkie rany. Wyższe 
uczelnie wiedeńskie nie będą wcześniej ot- 

warte dopóki rząd nic da dostatecznych gwa 
rancyj, iż podobne zajścia nie powtórzą się 
więcej. Następnie komunikat wzywa słucha 

Katastrofy 

czów niemieckich do zachowania spokoju. 
WIEDEŃ, (PAT). — Nowy minister. hez 

pieczeństwa publicznego mjr. Fey wydał 
tymczasowy zakaz manitestacyj, pochodów 
i zgromadzeń pod gołem niebem, urządza- 
nych przez stronnietwa, które brały udział 
w wypadkach niedzielnych, a więc socjal-- 
demokratów, narodowych socjalistów i ko- 
munistów. Dzienniki twierdzą, że od zaka- 
zu powyższego wyłączone są tylko manife- 
stacje Heimwekry. 

kolejowe. 
100 zabitych i rannych. 

— Na stacji Lublina MOSKWA, (PAT). 
erski jadący z Ka: pod Moskwą pociąg pasaż 

17 zabitych i 14 
BUKARESZT, (PAT). — Na dworcu w 

Temezzwarze wykoleił się wezoraj wieczo- 
rem pociąg mieszany. Jeden wagon poczto- 
wy i jeden z wagonów pasażerskich zostały 

  

ukazu, zderzył się z pociągiem towarowym. 
Jest około 100 zabitych i rannych. 

ciężko rannych. 
zdruzgctane Z pod gruzów wyd, 17 zabitych 
i 14 ciężko rannych, z których 7 zmarło w 
ciągu nocy. Katastrofa nastąpiła naskutek 
wadliwego nastawienia zwrotnicy. 

Trąba powietrzna. 
NEAPOŁ, (PAT). — Wi ciągu nocy nad 

miastem przeszła trąba powietrzna, zrywa- 
jąc dechy, rozbijając setki szyb wystawo- 
wych i rzueająć w powietrze żelazne stoliki 
kawiarniane. Również wichura powywra- 

cala wiele słupów latarni ulicznych. — Na 
przedmieściu obsunęło się wzgórze, zasypu- 
jąc domek. Trzy osoby poniosły Śmierć 
przez uduszenie. Jedna została w stanie cięż 
kim odwieziona do szpitala. 

Prowizoryczny wysoki komisarz 
Gdańska. 

  

Rada Ligi Narodów mianowała na stano- 
wisko Wysokiego Kom Narodow 
w Wolnem Mi ieśc ; 

   
   

  

  

     

  

   

Helmera Ro 
„ Na ер 

nej 5 mianowany zostanie W. Ko- 

misarz obejmie swój urząd od po- 
czątku roku przyszłego. 

Podajemy folografję p. Helmera Rostin- 
ga, który jest wybilnym znawcą spraw gdań 
skich. 

Zmiany personalne 
w dyplomacji. 

WARSZAWA, (Pat). Ukazał się 

nowy Dziennik Urzędowy M-stwa 
Spraw Zagranicznych, który przyno- 

si szereg zmian personalnych. Zwol- 
niony został między innemi honoro- 
wy konsul Rzeczypospolitej w Stok- 
holmie p. Torstan Kreuger, brat Ivara 
Kreugera z dniem 12 października r. 
b. Pozatem Dziennik przynosi szereg 
przesunięć. Między innemi radca mi 
nisterjalny Poniński Alfred przenie- 
siony został z Moskwy do centrali 
MSZ, attache ambasady Rzeczypospo 
litej w Paryżu Jan Bociański — do 
centrali MSZ, dr. Jan Wagner z wy- 
działu prasowego MSZ do poselstwa 
Rzeczypospolitej w Rio de Janeiro, 
Jan Gawroński z ambasady Rzeczypo 
spolitej w Angorze do centrali MSZ. 

Rezygnacja Hendersona 
ze stanowiska przywódcy 

stronnictwa. 

LONDYN, (Pat). Henderson za- 
wiadomił frakcję parlamentarną La- 
bour Party o swej dymisji ze stano- 
wiska przywódcy partji. Henderson 
zachowa jednak godność sekretarza 
stronnietwa. 

   

Zwołanie lzby Deputowanych. 
PARYŻ, (PAT). — Dzisiejszy „Journal 

Officiel“ ogłasza dekret, zwołujący nadzwy- 

czajne posiedzenie Izby Deputowanych na 

dzień 25 października. 

Po raz pierwszy Od r. 1914. 

PARYŻ, (Pat). Z polecenia prezy- 
denta Hindenburga ambasador nie- 
miecki w Paryżu von Goesch wręczy 
jutro premjerowi francuskiemu Her- 
riotowi medal z okazji 100 lecia 
śmierci Goethego. Od 1914 roku zda- 
rza się po raz pierwszy, że rząd Rze- 
szy ofiejalnie przyznaje francuskie- 
mu mężowi stanu odznaczenie. 

Zanosi się na nową ostrą 
kampanię przeciwko 

traktatewi wersalskiemu. 
BERLIN, (Pat). Przybył tu znany 

ze swych wystąpień przeciw trakta- 
towi wersalskiemu magnat prasowy 
lord Rothermere. Celem przyjazdu je 
go do Niemiec ma być — według do- 
nicsień prasy — zapoznanie się na 
miejscu z wewnętrzną i zagraniczną 
sytuacją Niemiec. 

Wiadomości swe ma on wykorzy- 
stać w nowej kampanji prasowej, 
przeprowadzonej w niemieck. dzien- 
nikach, skupiających 6 miljonów czy 
telników. 

Częściowe przesilenie 
: w Finlandji 
HELSINGFORS, (Pat). W zwiąr- 

ku z decyzją rządu zatrzymania na- 
dal w więzieniu gen. Valleniusa wv- 
buchło częściow przesilenie gabine- 
tu. 2 ministrów, należących do partji 
zjednoczeniowej, wręczyło dziś pre- 
zydentowi republiki prośby o dymi- 
sję.
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Międzynarodowy Tydzień Kato- 
licki 0 rozbrojenia moralnem. 

Tegoroczne obrady Międzynaro- 
dowego Tygodnia Katolickiego w Ge- 
newie poświęcone były zagadnieniu 
rozbrojenia moralnego. О. de la Bri- 
ere w przemówieniu swem podniósł 
ogromny ciężar odpowiedzialności 
jaki ciąży na wszystkich organizac- 
jach prasowych. Prelegent wyjaśnił, 
jak wiełką jest potęga słowa pisane- 
go i jak wielką jest winą tych publi: 
cystów i dziennikarzy którzy szerzą 

teorje przeciwne moralności. teorje 
jatrzące między narodami, psujące 

harmonję, która szczególnie teraz po 

winna zapanować na całym świecie. 
Czwartek poświęcono tradycyj 

nym zebraniom towarzyskim, które 

urządzają koła katolickie Genewy. 
W piątek odbyło się bardzo zna- 

mienne posiedzenie w czasie którego 
prof. Platz rozwijał temat: „„Przes:- 

kody historyczne, psychologiczne : 

kulturalne do rozbrojenia moralna- 

go. Prelegent omawiał rozwój nacjo 

nalizmu na tle humanizmu, absoluty- 

zmu, romantyzmu i modernizmu. 

  

Dnia tego przemawiał jeszcze polski: 

uczony prof. Halecki. W swem prze- 

mówieniu n. t. „Nauka uniwersytec- 

ka, a rozbrojenie moralne*, prof Ha- 

lecki nazwał uniwersytety syntezami 

kułtury. Młodzież, która tam nauki 

pobiera winna nietylko rozumieć po- 

trzebę chwili, którą jest rozbrojenie, 

ale łączyć swe młode siły z doświad- 

czeniem starszych. „Do nich należy 

podtrzymanie tradycji wiekowej naj- 

starszych uniwersytetów które były 
zawsze katolickie i międzynarodowe 

zarazem. 
Sobota poświęcona była odczytom 

i konferencjom, o ruchach i stowa- 

rzyszeniach młodzieży. 
W niedzielę odbyła się konferen- 

cja w wielkiej sali Vietoria Hall. Po- 
wzięto na tem ostatnim posiedzeniu 
cały szereg ważnych uchwał i rezolu- 
cyj. Na zakończenie Tygodnia Mię- 
dzynarodowych studjów katolickich 
wygłosił przemówienie prezes rady 

kantonalnej Fryburga, p. Perrier, 
przewodniczący komisji rozbrojenia 
moralnego na Konferencji Rozbroje- 

niowej. W przemówieniu swem mów 
ca stwierdził, że rozbrojenie moralne 
winno być ściśle złączone z rozbroje- 

niem materjalnem, albowiem zgodnie 
z definicją św. Augustyna pokój jest 
gwarancją porządku społecznego. 

Obok licznych zagadnień wewnętrz- 
no-państwowych, istnieje wielka 1- 
łość wspólnych interesów międzyna- 

rodowych na czem to oparła swą dzia 

łalność Liga Narodów. 
Liga Narodów może być krytyko- 

waną ze względu na swą słabość i po- 
pełniane błędy, nie może jednak dla 
tych powodów być skasowaną, jest 
ona bowiem iedynym możliwym wy 
razem wspólnoty międzynarodowej. 

Musi ona być uważaną za naturalne 
rozwinięcie wspólnoty narodowej i 
wspólnoty interesów rodziny. Kato- 

licy i chrześcijanie wogóle, mają о- 
bowiązek największej pracy nad roz 

brojeniem moralnem i wprowadzeniu 
zasady sprawiedliwości i  miłosier- 

dzia do stosunków międzynarodo- 

wych. 
Na zakończenie przemówił jeszcze 

biskup Besson. 
ARS DT TN NET TSS 

Katastrofa górnicza. 
BERLIN, (PAT). — Na kopalni Sofia— 

Jakóba pod Akwizgranem ńastąpiła ubieg- 
łej nocy na głębokości 340 metrów pod po- 
wierzehnią ziemi silna eksplozja gazu. — 
Jeden górnik został zabity, a 11 odniosło 
rany, Trzech ciężej rannych walczy ze 
Šiniėrcią. 

КО В Т РОН W: SBE NO KZT 

Kusociński i Walasiewiczówna górą! 
WARSZAWA, (PAT). — Wtorkowe za- 

wody lekkoatletyczne, rozegrane na stadjo- 
nie Legji, Ściągnęły rekordową liczbę pub- 
liczności, Na trybunach ani jednego wolne- 
go miejsca. Wszystkie przejścia  zapchane 
dosłownie ludźmi. 10 tysięcy widzów zebra- 
ło się dziś na stadjonie Legji. Przebieg za 
wodów całkowicie usprawiedliwił oczekiwa 
nia. Pojedynek Kusociński z Iso Hollo na 
5 klm. należał do najpiękniejszych biegów, 
jakie kiedykolwiek odbyły się na tym dys 
tansie. Bieg obfitował w momeny emocjo- 
nujące i piękne i przez cały czas trwała 
zacięta walka chu biegaczy. Z walki tej wy 
szedł zwycięsko Kuscciński wbrew przypusz 
czeniom prsy fińskiej i samege Iso Holio, 
który był raczej pewny zwycięstwa, niż po- 
rażki, Na starcie biegu stanęło 5 biegaczy: 
Iso Heilo, Kuscciński, Miłez, Adamczyk | 
Żak, Osłatni trzej nie edegrali naturalnie 
żadnej rcli. Bieg przecbraził się w pojedy 

nek między dwcma wielkimi rywalami, 
Od startu wysuwa się na czoło Kusociń- 

ski i prowadzi nieałakowany do 6 okrążenia 

W. 6 ekrążeniu na prostej atakuje go [so 

Helle. Pe krótkiej walce Kusociński pusz- 

cza, depcząc Finnowi po piętach. Pod ko 

niee 8 okrążenia atakuje zkolei Kusociński 

i wychodzi na czełe. Iso Helio, Świeży, bieg 

nie tuż za Polakiem. Pod koniec 8 okrąże- 

nia zestaje zdublowany Żak, w 10 okrąże- 

niu zostają zdubłiwani Milcz i Adamczyk, 

biegnący razem. W: 11 ckrążeniu Iso Hoilo 

    

  

  
  

Prawosławni posłowie i se- 

natorowie BBWR u ks. me- 

tropolity Dyenizego. 

W, środę, dn. 12 października r. b. 

ks. metropolita Dyonizy przyjął człon 

ków Ukraińskiej Reprezentacji Par- 

lamentarnej Wołynia, należących do 

grupy parlamentarnej BBWR, a mia- 

nowicie pp. E. Bogusławskiego, M. 

Burę, I. Głowackiego, M. Masłowa, 

P. Pewnego, B. Serafimowicza, S. 

Skrypnika i M. Teleżyńskiego. Roz- 

mowa J. E. ks. metropolity z posła- 

mi i senatorami przy herbatce trwa- 

ła około trzech godzin. Obecni byli 

również: Kanclerz Św. Synodu ks. 
arcyb. Aleksy oraz Sekretarz Św. Sy- 

nodu. 

Rozmowa ks. metropolity z pb. 

członkami Reprezentacji Parlamentar 

nej dotyczyła bieżących spraw pra- 

wosławnego życia kościelnego na 

Wołyniu. Pp. posłowie i senatorowie 
oświadczyli, iż jako wierni synowie 

Kościoła Prawosławnego, uważają 

oni za swój obowiązek po synowsku 
zwrócić uwagę swego Arcypasterza 
na niektóre okoliczności, mogące, ich 
zdaniem, wywrzeć ujemny wpływ na 
sytuację Kościoła Prawosławnego i 
na stosunki pomiędzy Hierarchją a 
wiernymi. Z powodu tych oświad- 
czeń, J. E. ks. metropolita udzielił 
szeregu wyjaśnień, które obecni przy 
jęłi z zadowoleniem. 

Wobec tego, że podczas dłuższej 

rozmowy nie udało się wyczerpać 
wszystkich poruszonych tematów, 
J. E. ks. metropolita Dyonizy uznał 
za pożyteczne wyznaczyć w najbliż- 

szym czasie nową audjencję i zapro- 
sił pp. przedstawicieli parlamentar- 

nych na dzień 26 października r. b. 
celem kontynuowania rozmowy. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWHZY. — Belgja 123,90 — 12421 — 

123,59. Londyn 30,69 30,68 — 30,83 — 
30,53. Nowy York 8,913 8,933 — 8.898. 
Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. Berlin 211,85. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROC. — 4 proc. inwest. 96 
i pół. 4 proc. inwest. ser. 103,25 103 i pół 
dolar. 55 i pół. 4 proc. 49,7 

AKCJE. — Bank Polski 88. Wysoka t6. 
Haberbusch 43. Tendencja słabsza. 

POŻYCZKI polskie w Nowym Yorku. Da 
larowa 54 i pół. Dillonowska 58 i pół. Sta- 

  
  

  

    

yjna 52 i pół Warszawska 41,72 i pół.    

Od Woropajewa do Drui. 
(Dokończenie). 

PRZEZ RZEKI I JEZIORA. 
Grobla obok wsi Bielki jest napra- 

wdę interesująca. Przechodzi przez 

rzekę Połowicę, oraz jezioro Bielki, 
zabezpieczona od ataków jednego i 
drugiej (szeroko tu rozlanej) potęż- 
nemi ostrogami, solidnych wałów wy- 
suniętych w wodę. Trudny i piękny 
wyczyn techniczny. Most na Połowi- 
cy, potem wiadukt nad torem, prze- 
cinającym tu wykopem wzgórze i li- 
nja nieco się obniża, jeszcze nie cał- 
kowicie wykończona. Zapadł się tro- 
chę w wspomnianą głinę, tor i jest 
nieco nierówny, co nasza „limuzyna** 
natychmiast wykazuje. Niebawem z9- 
słanie podlewarowany i podsypany 
żwirem. 

Wkrótce podziwiamy potężny choć 
drewniany most na Dziśnie, niedale- 
ko dużej wsi Piotrowice, oraz dwa 
znaki przy nim. Jeden nieco poniżej 
mostu, t. zw. „reper”, czyli słup z - 
znaczeniem wysokości ponad pozio- 

" mem morza, — 122 m. 339 mm, oraz 
drugi na moście — białą kresę, wska- 
zującą stan wody na Dziśnie wiosną 
b. r. Jest imponujący jak na tak nie- 
wielką rzekę. W roku zeszłym było 
o 1'/, m. wyżej... 

Następna rzeka ma mile brzmiące 
imię: Janka... Podziwiamy tę nazwę 
i niejeden z obecnych, niezawodnie 
przypomina sobie różne znajome Ja- 
neczki, Ninki, Janinki... Most, jak i 
poprzedni, rzeczka jest miła i malow 
nicza. Podziwiamy precyzję wykona- 
nia poszczególnych fragmentów mo- 
stu, doszlifowanych jak części zegar- 
ka. Warsztaty mostowe w Starosiel- 
cach pod Białymstokiem mogą się 
pochlubić swoją robotą. Chlubi się 
też niemi i nasza Dyrekcja. ` 

  

  

_ Rzeki przydały się wcale nieźle. 
Ściągnięto niemi znaczną część ma- 
terjału przez Dźwinę, do Dzisny „od 
Dzisny koleją. Przez fatalne z przy- 
rodzenia, a „wykończone do reszty 
przez deszcze, drogi, było to niemożli- 
we. Szyn jeszcze nie było. 

Poza rzekami są jeziora. Od Bielk 
coraz więcej po prawej i lewej stro- 
nie. Najpiękniejsze chyba są mior- 
skie. Długie bardzo, usiane wyspami 
jak trockie, tylko o mniej pięknych 
brzegach, bodajże jednak większe. 
Tor kolei przechodzi pomiędzy niemi, 
po moście na przesmyku wodnym, 
który je łączy. Jest tu szczególnie pię- 
knie. Z prawa i lewa rozległy widok 
na dwa jeziora. Po prawej widać: w 
oddali Miory (a raczej wieże ich ko- 
ścioła), oblane nimal dokoła jeziorem 

POLITYKA FINANSOWA, 
OSZCZĘDNOŚCI. 

Skoro Miory to i Szarkowszczyzna, 
miniona jeszcze przed Janką, ale od- 
łożona, by ją omówić z Miorami, Pi- 
sać przytem jednak, nie o wdzięcznej 
cerkiewce pierwszej, nie o okropnie 
szkaradnym na jaskrawo czerwono 
pomalowanym, drewnianym, pokry- 
tym blachą cynkową (brr... co za kom 
binacja!...) kościele, nie o takimże w 
Miorach (jeden i drugi podobno dzie- 
ła osławionego ks. Borodzicza, który 
identycznych tworów miał narobić w 
tej okolicy ponad 30), nie o zamarłej 
fabryce zapałek Ajzensztata w Mio- 
rach (ma ruszyć w styczniu r. prz.), 

nie. : 

W Szarkowszczyźnie i Miorach bę 
dą stacje nowej kołei, Skoro tak, to 
i budynki stacyjne. Tu właśnie zet- 
knęliśmy się z finansami. 

próbuje objąć prowadzenie. Kusociński nie 
puszcza. Tempo biegu rośnie. Przy wyjściu 
z wirażu na cstatnie okrążenie Iso Hollo 
wzmaga tempo i atakuje gwałtownie. Atak 
jest skuteczny. Iso Hollo mija Polaka i 
wkrótee ma 3 metry przewagi, Kusociński 

sztafeta AZS. 27,3 sek. Trzecie miejsee — 
sztafeta Sckoła. Powiodła się również pró 
ba pobicia rekordu Polski w biegu pań па 
800 mtr. zgłoszona przez Walasiewiezównę. 
Razem z Walasiewiczówną biegła Nowacka 
z AZS. oraz sztafeta: 400 mtr. Manteuffłów 

  

Kusociński i Iso Hollo na bieżni, 

goni. Na dystansie 200 metrów cbaj biega- 
cze biegną równo, nieco pierwszy Iso Hollo. 
Wikrótce na finiszu bierze górę Polak i wpa 
da na metę © 3 metry przed Finnem. Czas 
Polaka — 14 min. 1,8 sek. Czas Finna — 14 
min. 2,2 sek. Po biegu publiczność zgotowa 
ła obu biegaczoem entuzjastyczną owację. — 
Ise Holie na bieżni złożył Kusocińskiemu 
gratulacje. — Ostatnie 400 mir, obaj biega- 
cze przebyli w nadzwyczajnym czasie 1 m. 

63 sek. Trzecie miejseew tej konkureneji za 
jał Adamczyk, o półtora okrążenia z tyłu. 

Niemniejszą emocją od tego biegu był 
start Wlalasiewiczówny przeciwko sztafecie 
4 razy po 50 mtr. — Startowały sztafety A. 
Z. S. Warszawa, Legji i Sokoła. Walasiewi- 
czówna wpadła na metę o 15 sek. przed naj 
lepszą sztafetą AZS., która wystąpiła w bar 
dzo silnym składzie: Schabińska, Manteuif- 
lówna, Gorlofowna i Wojnarowska. Czas 
Walasiewiezówny 26,4 sek, Drugie miejsce 

na i dwa razy po 200 mtr. Gorłofówna i Woj 
narowska. Wialasiewiczówna uzyskała w 
tym biegu ezas lepszy od rekordu polskiego, 
mianowicie 2 min. 24 sek, (rekord wynosił 
2 min. 27 sek). Jest to wynik doskonały, 
jeśli weźmiemy pod uwagę, že nie jest ien 
dyntans specjalnością  Walasiewiczówny i 
że zaledwie przed 4 dniami przybyła ona 
do kraju po męczącej podróży morskiej. — 
Zaimpenowała zwłaszcza wspaniałym fini- 
szem w 6statnieh 100 metr. Nowacka skoń- 
czyła bieg o kilkanaście metrów z tyłu. 

  

Z innych wyników warto podać bieg na 
500 metrów, w którym pierwszy był Maszew 

ski z Polonii, ustanawiając nowy rekord 
Polski — 1 min. 6,8 sek. 

W skcku wzwyż zwyciężył Pławczyk (A. 
Z. S$.) skacząc na 180 etm. W: sztafecie szwe 
dzkiej zwyciężył zespół AZS. w czasie 2 mi. 
5,4 sek. 

Sport w Wilnie. 
MARZENIA O LIDZE PRZERWANE. 

Złośliwi ludzie mówią, iż w Wfilnie pogo- 
da nigdy mie zawodzi: zawsze jest... deszcz! 

Powyższe powiedzenie doskonale nadaje 
się do niedzielnego meczu, kiedy to rzęsisty 
deszcz zamienił boisko Makabi w grząski | 
błotnisty plac, na którym gęsto rozwielmoż- 
niły się głębokie kałuże. 

Ten stan boiska nie dawał możności pro 
wadzenia poprawnej gry, to też wynik spot- 
kania zależał poprostu od przypadku. Los 
uśmiechnął się Legji, która wygrywając 1:0 
zakwalifikowała się do finału gier o wejście 
do Ligi. 

Onegdajsza porażka nie przynosi wstydu 
1 p. p. Leg. Włojskowi bowiem grali tak am- 
bitnie i ofiarnie, że piłkarskie Wilno może 
być dumne ze swego mistrza, Przegrana nie 
świadczy również o niższym poziomie poko 
namych. gdyż — jak zaznaczyliśmy — w po 
dobnych warunkach o wygranej decyduje 
przypadek, 

Naogół przewaga 1 p. p. Leg. była wyraź 
na. Wliilnianie mieli więcej gry i znacznie 
częściej gościli pod bramką Legji niż poznań 
czycy. Strzały wojskowych prześladował 
pech: mijały one o centymetry bramkę, lub 
też grzęzły w bajorach błota, zaściełającego 
boisko. 

Decydująca bramka padła w 75 min., gdy 
nieobstawiony Mazgaj zcentrował. Chowa- 
niec przyjmuje piłkę głową, w mastępstwie 
czego trafia ona do Kwinkiewicza, strzelają- 
cego z paru metrów, nie do obrony, w siatkę. 

O ile wynik nie może nas, oczywiście, 
dowolić, o tyle należy z uznaniem podkre: 
postawę graczy 1 p. p. Leg. którzy z zacię- 
ciem przez cały czas walczyli. Wiśród jede- 
nastki wojskowych byli lepsi i gorsi, lecz 
każdy z nich dawał z siebie wszystko, I za 
to winniśmy im wdzięczność! 

Sędzia p. Laskowski dobry. Bezstronny : 
fachowy tłumił w zarodku usiłowania 

za- 

  

   

   
„brutalnej, co zaznaczało się w lwiej części 
u gości. 

Pierwotny kosztorys budowy linji: 
Woropajewo—Druja wynosił około 
26 miljonów złotych. Zawarte w tem 

* było wszystko. Tor, linje telefoniczne, 
semafory, wodociągi z wieżami ciś- 
nień, budynki stacyjne, mieszkalne 
dla personelu linji etc. Niestety, przy- 
szedł wielmożny kryzys i obciął prze- 
ważną część tego „maksymalnego pro 
gramu'. Trzeba było przejść na bu- 
dowę — po troszku, środkami skrom- 
nemi, od rzeczy najniezbędniejszych 
poczynając i zredukowano też wydat- 
ki narazie do 11 miljonów złotych. 
A więc przedewszystkiem tor, słupy 
telefoniczne i t. d, Na dworce już nie 
starczyło. Trzeba jednak gdzieś schro 
nić pasażerów w dni mroźne czy słot- 
ne lub śnieżne. Zatem baraki choć z 
bólem serca, bo to stracony pieniądz. 
Prędzej czy później rzeba będzie je 
wyrzucić. Tymczasem niespodziewa- 
nie z pomocą przyszła konjunktura. 
Staniało drzewo, staniała robocizna 
i sprawę zupełnie pomyślnie rozwiąza 
no. Porobiono jeszcze skrupulatnie 
inne oszczędności i zamiast baraków 
rosną drewniane wprawdzie, ale nad- 
wyraz solidne z tęgich kloców bu- 
dynki mieszkalne dła obsługi linji, 
które tymczasem również będą słu- 
żyły jako stacyjne. 

Ale to jeszcze nie wszystkie osz- 
czędnościowe zyski. Do nich należy 

  

* także to, że budynki owe buduje Pań- 
stwowa Szkoła Rzemiosł Budowla- 
nych. Zysk tu jest obopólny. Szkoła 
w ten sposób kształci swoich ucz- 
niów i daje im utrzymanie. Dyrekcja 
zaś otrzymuje po cenie kosztu robotę 
pierwszorzędną, bo uczy się na naj- 
lepszej a nie tandetnej robocie. 

Obejrzeliśmy jeden i drugi wzno- 
szący się szybko budynek w Szarkow- 
szczyźnie, potem w Miorach i Drui. 
P. dyrektor Falkowski wchodził do 
wnętrza budowli po różnych kładkach 

i rusztowaniach, a my wytrwale za 

ZAWODY STRZELECKIE. 

W! niedzielę 16 bm. odbyły się na strzel- 
nicy małokalibrowej na Pióromoncie zawo- 
dy strzeleckie organizowane przez Włojsk. 
Klub sport. 5 p, p. Leg. o nagrodę przechod- 
nią tego klubu. 

- Do zawodów stanęły. 2 zespoły 1 p. p. 
Leg. i po jednym z 6 p. p. Leg., 3 baonu 
sap. i Związku Strzel. 

Zawody wzbudziły duże zainteresowan.e 
gdyż zespół 5 p. p, Leg. bronił nagrody zdo- 
bytej dwukrotnie w latach 30 i 31. 

Zwyciężył 5 p. p. Leg. w składzie: kpt. 
Kosiński, chor. Kucharski, chor. Sokułlski, 
sierż. Ruciński, plut. Błażewicz, plut, Mich- 
niewicz uzyskując 1640 punktów na 1800 mo 
źżliwych i zatrzymując nagrodę na własność 

   

Drugie miejsce zajął 3 baon sap. 

ZAMKNIĘCIE SEZONU 

LEKKOATLETYCZNEGO. 

Bieg na przełaj o mistrzostwo Wfilna od- 
był się w Zakrecie. Trasa wybrana dobrze, 
jednak stanowczo zbyt łatwa, szczególnie uw 
zględniając dystans około 3 klm. ” 

Zwyciężył faworyt Sidorowicz (Ognisko! 
w czasie 7 min. 26,8 sek. Następni: Żylcewicz 
(Sokół), Aleksander (S.), Zakrzewski (O.), 
Szczawiński (S.), Michałowski (0.) i Steckie- 
wicz, 

Uderzała niewiełka ilość startujących za 
wodników. 

SPORT W SZKOLE. 

Onegdaj w Wilnie zmierzyły się w grach 
sportowych drużyny uczniowskie z Trok i 
Nowo Wilejki. 

padło N. Wilejce, a mia 
ce 14:2, w siatkówce zaś    

30:21. 

Sędziami byli pp. Nowicki i Truchano- 
wicz. 

nim, i egzaminował różnych, pucoło- 
watych, dobrze ufrzymanych chłop- 
ców, którzy nader rezolutnie odpo- 
wiadali. Przewodzi im bardzo miły 
i energiczny szef p. Edmund Nowicki, 
inżynier-architekt, przedstawiciel cia- 
ła pedagogicznego tej szkoły. Niezwło 
cznie robię z nim wywiad i dowia- 
duję się, że rękami jego pupilów zo- 
stało tak jak nasze budynki kolejowe 
wzniesione locum radjostacji na Bur- 
biszkach, czy jak się mylnie mówi— 
Lipówce, będącej nieco bliżej Wilna. 
Ciekawe też są perypetje materjałowe 
Żwir w Miorach, tak potrzebny do 
betonu, którym umacnia się funda- 
menty w tym glinianym gruncie i in- 
nych zabiegów budowlanych kosztuje 
3 zł. (m), natomiast w Szarkowsz- 
czyźnie — 9 zł. Wozi się go zatem 
koleją i do budowy w Szarkowszczyź- 
nie, czyniąc na tem spore oszczędno- 
ści. 

Przyczynia się i do tego własna 
cegielnia kolejowa niedaleko Szarkow 
szczyzny chwilowo jeszcze w całej peł 
ni nie wyzyskana, co nastąpi przy 
murowaniu dworców. 

Nie jest to wszakże, wszystko. Przed 
Szarkowszczyzną i Miorami witają 
nas semafory, Ważny to przyrząd i 
dla ruchu kolejowego niezbędny. P. 
dyrektor Falkowski komunikuje nam 
z radością, że pierwotnie nie były 
policzone do kosztorysu, ale tak uda- 
ło mu się zaoszczędzić, że je postawił. 
Jedynie wodociągów jako wielce kosz 
townych zbudować się nie udało. Za- 
stępują je pompy przy rzekach Jance 
i Wiacie. 

DO DRUI. 

W Miorach punktualnie o godz. 
14 w myśl umowy spotykamy się z 
p. starostą brasławskim, Żelisławem 
Januszkiewiczem. Wysoki, postawny, 
o żywej, nacechowanej stanowczością, 
fizjonomji. Wsiada do naszego ..po- 

W obronie rolnictwa. 

WARSZAWA, (Pat). Na wczoraj: 
szemi posiedzeniu Rady Ministrów u- 
chwalono dwa projekty rozporządzeń 
Prezydenta Rzeczypospolitej z zakre- 
su t. zw. ustawodawstwa finansowo- 
rolnego, zmierzające do oddłużenia 
rołnictwa. 

Jeden z tych projektów dotyczy no 
welizacji ustawy z dnia 12 marca rb. 
o ułatwieniu spłaty uciążliwych zo- 
bowiązań, Wprowadza on w parcela- 
cyjnym obrocie gruntami dalsze ułat- 
wienia, mające na celu zwiększenie 
tego obrotu i w ten sposób zapobieże 
nie spadkowi cen ziemi, jak również 
umożliwienie rolnikom spłaty ziemią 
części tych zobowiązań. 

Drugi projekt dotyczy pierwszeń- 
stwa hipotecznego i zaległości od po- 
życzek imstytucyj długoterminowych 
Pozwoli on powyższym instytucjom 
na skonwertowanie różnych należno- 
ści od tych pożyczek, zarówno bieżą- 
cych, jak i odroczonych w drodze ulg 
na pożyczkę dodatkową w gotowiźnie 
bądź w listach zastawnych lub obli- 
gacjach. 

0 wywiadzie komis. 

Litwinowa. 

Wływiad udzielony Ajencji TASS. przez 

komisarza dla spraw zagranicznych ZSRR. 

p. Litwinowa, omawiający dotychczasowy 

przebieg rokowań z Rumunją o pakt o n'ea 

gresji jest przedmiotem dość żywego zain- 

teresowania warszawskich kół politycznych. 

W) kołach tych podkreślają przedewszyst 

kiem rolę medjacyjną Polski w rokowa- 

niach rumuńsko-sowieckich. Polska bowiem 

kóra sama podpisała już z ZSRR. analogi. 

czny pakt, zachowując przy tej sposobnoś- 

ci jaknajdalej posuniętą lojalność 

sprzymierzonej Rumunji — starała się ułat 

wić zarówno Rumunji, jak i Sowietom dojś 

cie do wyników pomyślnych. Polska podję- 

ła się takiej roli także i z tego wzgledu, że 

dotychczas oficjalne stosunki pomiędzy Ru- 

munją i ZSRR. nie są nawiązane. 

wobec 

Jeżeli chodzi o ostatnie rewelacje p. Lit- 

winowa, to informacje, posiadane przez pol 

skie koła polityczne wskazują na to, 14 ro- 

la dyplomacji polskiej została przeds! 

na przez p. Litwinowa zgodnie z 

stością w tych szczegółach, które są znane 

w polskiem ministerstwie spraw zagranicz- 

nych. 

awio-   

  

Usuwają się natomiast z pod oceny opinji 

polskiej te części wynurzeń sowieckiego ko- 

misarza dla spraw zagranicznych, które do- 

tyczą bezpośrednio rozmów i stosunków po 

między nim, względnie jego przedstawisiela 

mi, a przedstawicielami Rumunji. 

Włwiad p. Litwinowa nacechowany jest 

pesymizmem. Wbrew temu się w 

Włarszawie możliwości dalszych rokowań 

sowiecko-rumuńskich — raczej pomyślnie. 

Przebieg dotychczasowych rozmów na te 

mat rumuńsko—sowieckiego. paktu w nieagre 

sji, mimo, iż trwają one tak długo | natra 

fiają ma wiele obustronnych trudności, — 

nie daje powodu do stawiania pesymistycz 

nych horoskopów dla definitywnego zawar 

cia paktu, interesującego Polskę zarówno ze 

względu na stosunek szczerej przyjaźni, tą- 

czącej ją z Rumuńją, jak i ze względu na 

ogólnoświatowy interes utrzymania pokoju 

i uporządkowania zagadnień Europy wscho- 

dniej. 

ocenia 

Zdaniem warszawskich kół politycznyc» 

trudności stojące na drodze do zawarcia pa 

klu sowiecko-rumuńskiego, zostaną rychło 

usunięte i sam pakt będzie mógł być podp*- 

sany w dobrem zrozumieniu intoresów obu 

kontrahentów i ku zadowoleniu obustronne 

mu, niema bowiem względów tk ważkich i 

przeszkód tak poważnych, któreby podpi- 

sanie  doniosłego paktu uniemożliwiły 

(Iskra. 

ciągu” i jedzie razem z nami do Drui. 
Po drodze oglądamy imponujący, że- 
lazny most (Starosielce) na Wiacie. 
Bystra to rzeka, choć brzegi ma tak 
bagniste, grząskie, że trzeba było bić 
ponad 8 m. w nie, pale pod przy- 
czółki mostowe. Dużo miał tu kłopotu 

z tem p. inž. Stefan Kula, który te 
roboty przeprowadzał. 

Mała dygresja w stronę ludności 
miejscowej. Znaczna jej część nie wi- 
działa jeszcze, nigdy w życiu pociągu, 
przed budową tej linji. Pomimo to 
nie ma bynajmniej skłonności kon- 
serwatywnych. O tem jak chętny jest 
to element, jak rozumiejący potrzeby 
ulepszania życia, choćby tylko tech- 
nicznego, świadczy ochoczość, z którą 

idą na t. zw. szarwarki. 
— (o tu kamieni! — mówię do 

p. starosty. 
— O tak, tego tu niebrak, kiedy 

zażądałem do brukowania Mior 1000 
m”, to zwieźli mi dwa tysiące i za- 
brali się tak chętnie do roboty, że 
dziś całe Miory są już wybrukowane, 
a na jezioro wysunięta duża, kamien- 
na grobla. Na szarwark przychodziło 
dwa razy więcej osób, niż było pa 
trzeba. Powiedziałem im tylko przed- 
tem parę słów o tem, że „chcę dla 
was coś zrobić, pomóżcie mi*. 

— Trafiło na dobry grunt. No, ale 
dużo też znaczy tu popularność pana 
starosty... 

Druja. Kolej dochodzi do krańców 
miasteczka, o 2 i pół km. od centrum, 
gdzie jest stacja końcowa wąskotorów 
ki. Projektu połączenia linji woropa- 
jewskiej z nią, nie można było zrea- 
lizować. Miljon złotych na różne ko- 
nieczne, wysokie wiadukty i inne in- 
westycje w tym trudnym terenie, bo- 
gato przez lody i rzeki wyrzeźbionym. 
Wysiadamy i wędrujemy per pedes 
do miasta aby je lepiej obejrzeć, Z da 
leka widać Dźwinę, a za nią wysoki 
brzeg — łotewski. Po drodze na jed- 

Nr. 240 (2482), 

Notatki ze Świata. 
— KAPITAN ORLIŃSKI będzie operowa 

ny ponownie gdyż złamana w katastrofie no 
ga źle się zrosła, Lotnik będzie musiał spę- 

dził w szpitalu jeszcze 6 tygodni. 
ABRYKA RYBIEGO TRANU W GDY- 

NI po je z inicjatywy kapitału szwedz- 
kiego. Firma Berg i Bergstróm sprowadz 
do chłodni gdyńskiej 300 beczek tranu, któ 
ry ma zamiar przetworzyć na leczniczy. 

— BRUK ULICZNY SKRADLŁI W WAR- 

SZAWIE! — Stan jezdni na ul Obozowej 
zmusił m a 
wraženie 

   

  

  

   

  

   
      

        

      
   

   
    

z rozebra- 
Szcze czuj 

mym warszawiakom i mag. u ich nie wy 

wieźli. Teżby było wrażen 
— TEN KLUB NUDYSTÓW: dla war- 

szawskiej arystokracji w pałacu w Alejach 
eo to miał być luksusowo i „odpowiednio* 
urządzony i gdzie się miały zbi 
osobistości płci oboj j 
go komunikatu okazuje... 5 

Czego to nie zmyślą źli ludziska... 

— CZŁOWIEK — ODBIORNIK RADJO- 
WY jest zjaw em coraz częstszym. Tak 
mu jegomościowi łatwo przyjdzie do głowy 
przeklinać postęp techniki jo, bo nie mo 
że spać po nocach z tej r. „ że wszelkie 

+szy własnym 
ze wydziwia 

> co chodz: 
ewien Ślu- 

"ot ma 

  

   
    

     
      

          

   
   

   

  

    ją-się, ale jeszcze nie wyj 
Niedawno znalazł się i w Łodz 

sarz, który skarży się na to. Ciężki ży 
biedak, 

— 7 WARSZAWSKIM 
O 300.090 ZŁ. są s 
kliniki psychjatryczne 

cki Iwierdzi że str 100 procent zdoi- 
ności do pracy wskutek napaści jednego z 
chorych, co znów miało być skutkiem s 
stwa magistratu na personel, urządzenia a 
mowe i t. p. Sfery lekarskie są zainteresowu 
ne tym procesem. 

— „WYSPA TIMOR DO NABYCIA* — 
ogłosiła Portugalja. Nabywca znalazł się pręd 
ko — jest nim Japonja, W; Australji („sąsiad 
ka*) zaniepokojenie. Powstanie jeszcze je- 
dna baza lotnicza i wojskowa. 
— ŻYDOWSKA REPUBLIKA NA SYBERJI 

— Biro.Bidżan istnieje de nomine od 1928 
roku. W' roku bieżącym i przyszłym ma sie 
tam osiedlić jeszcze 50,000 żydów, poczem 
stanie się ona republiką autonomiczną. 

— WIECZNA ZAPAŁKA d-ra Ringera 

znów dochodzi do glosu. Los wytępił kon- 
kurentów — Kreuger zastrzelił się, brata jego 
aresztowali, więc wynalazca nie bojąc się już 
ani kuszących ofert, ani... nieznanych spraw 
ców, demonstruje swój wynalazek swobod- 
nie. Jest to z tajemniczej masy zrobiona la- 
seczka grubości zwykłej zapałki, która po- 
tarta o równie tajemniczą materję zapala się, 
a gaśnie przy dotknięciu do jakiegokołwiek 
innego ciała, I tak 300 razy, Niklowe pude- 
łeczko z 20 takiemi zapałkami ma kosztować 
półtora złotego. 

— AKADEMJA LITERATURY IRLANDZ 
KIEJ powstaje w Dublinie. Lista członków 
Jeszcze nieustalona, ale należy się spodzie- 
wać G. B. Schawa, poety Yeatsa, O'Flaher- 
ty'ego i in, Przeciwnikami akademji są słyn- 
ny James Yoyce i dramaturg T. C. Murray. 

— 14 MILJONÓW MAREK będzie kos 
tować pruderja. komisarza Prus. Mianow 
nowy przepis o kostjumach kąpielowych czy 
ni bezwartościowemi całe niewyprzedane do 
tąd zapasy które obliczają na 14 milj, marek. 
Podobno fabrykanci trykotaży chcą się po: 
cieszyć obniżką pensji i redukcją robotników 
swej branży... „FwTEzal 

wplecione 
Rewolucja i Miłość 7 porężay:a 
konflikcie dramatyczn. w najnowszym 
filmie produkcji francuskiej 1932/33 

Rewoluejonistka 
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WKRÓTCE w KINIE PAN     
  

  

nym z domów czytamy znajome, jak- 
że znajome nazwisko: Papkin! Pap- 
kin Szloma... Cóż za rewelacja dla 
„Dziennika Wileńskiego". Jeszcze je- 
den utajony Żyd! Kto wie możeby tak 
do skóry samego Fredry można się 

było dostać... 

Druja jest piękna, ślicznie u zbie- 
gu Dzisny i Drujki na wzgórzu po- 
łożona. Ma piękny kościół pobernar- 
dyński, fundowany przez Kazimierza 
Leona Sapiehę w 1643 r., przebudo- 
wywany w k. XVIII w., o czem świad 
czy, trochę rokokowe gzymsowanie 
wieży, oglądamy też szczątki dawne- 
go kościoła dominikańskiego, oraz 
kościołków św. Antoniego i Piotra i 
Pawła, w postaci dwóch wież. Impo- 
nująca jest rokokowa synagoga, a na 

drugim wysokim brzegu Dźwiny oglą 
damy wspaniały, także z XVIII w. 
kościół w Przydrujsku już — w Łot- 
wie. 

Obiad, którym podejmują nas z 
„ujmującą wielce gościnnością mili go- jmującą wi 8 
spodarze — p. starosta Januszkiewicz 
oraz p. wójt Drui, Świderski, a potem 
powrót w miejscowych kałamaszkach 
do naszych limuzyn. Wśród cudownej 
nocy księżycowej tajemniczo srebrzą 

się białe mury starych, potężnych 
pomników przeszłości tego miasta. 
Niedługo mkniemy w stronę Woro- 
pajewa wśród tej białej nocy, spędza- 
jąc co chwilę z toru ogłupiałe od na- 
szych reflektorów zające. W Woro- 
pajewie, jeszcze spacer do przebudo- 
wywanego niedaleko stacji mostu. 
który wraz z torem podnoszony jest 
o parę metrów w górę nad rzeczką 
i głębokim parowem, co stanowi bar- 
dzo ważne ulepszenie komunikacji w 
tem miejscu, później miła pogadanka 
przy kolacji i odjazd do Wilna, aby 
się w niem obudzić znów o 8 rano» 
jak wczoraj w Włoropajewie. 

S.ZEKIE 3 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU 
Restauracja kościoła w Michaliszkach 

Barbarzyńskie „poprawki* zostaną usunięte. 

Kto przejeżdżał traktem Batorego 
nad Naroczem, pamięta dobrze zabyt 
kowy kościół w Michaliszkach, ufun 
dowany w początku XVII wieku przez 
Jana Cyprjana Brzostowskiego. Cen- 
ne stiukowe ołtarze i stiukowe obrazy 
na ścianach odnowione zostały przed 
kilkudziesięciu laty w barbarzyński 
sposób — stiuki pomalowano olejną 
farbą. 

Obecnie, dzięki energji i zapobieg 
Lwošci ks. proboszcza Jana Żytkie- 
wicza, rozpoczęto odczyszczanie stiu- 
ków. których subtelny rysunek wy- 
łaniać się zaczyna z pod warstw olej- 
nej farby. Odczyszczono już i zakon- 
serwowano obraz św. Antoniego oraz 
zbadano ołtarz św. Augustyna i ołtarz 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

  

  

M. P. W medaljonach obu tych ołta- 
rzy odnaleziono pierwotne malowidła 
ścienne, przedstawiające w ołtarzu św. 
Augustyna popiersia 7 świętych au- 
gustjańskich, a w ołtarzu Niepokala- 
nego Poczęcia — symbole litanji do 
Matki Boskiej. 

Można mieć nadzieję, że tak do- 

brze zapoczątkowane prace konserwa 
cyjne uda się ks. Żytkiewiczowi do- 
prowadzić w roku przyszłym do koń- 
ca. Należy tego sobie jak najbardziej 
życzyć, ponieważ kościół w Michalisz 
kach stanowi iakby prowincjonalny 
odpowiednik kościoła św. Piotra i Pa- 
wła w Wilnie, ze względu na bogato 
dekorowane stiukowe wnętrza, a op- 

rócz tego położony jest na ożywionym 
szlaku turystycznym. 

  

Krwawe zajście w osadzie Żabinka. 
Napastnik zabity. Posterunkowy ranny. 

Onegdaj w osadzie Żabinka pow. kobryń 
skiego 25-letni Wł. Odyniee. zawodo 
dziej będąc w stauie pijanym rzucił si 
przechodzącą 24-łetnią Elżbietę Piwowarezy 

kówną z zamiarem zniewolenia jej. Napad 
zauważył pesterunkowy Cieślak, który po- 
śpieszył z pomocą. 

Odyniee rzucił się wówczas na interwen 
jującego pochwycił ge za gardło i począł du 

     
sić. Wywiązała się szamotanina, w czasie 
której Gpryszek wyciągnął z kieszeni rewoł 
wer i strzelił do poliejanta, lecz chybił. Na 
alarm przybiegło dwóch posterunkowych о- 
raz kilku epryszków. 

Wływiązała się strzelanina w wyniku 
której został zabity Odyniec oraz ranny je- 
den posterunkowy. - (e). 

„Porachunki osobiste”, 
BRZEŚĆ n/B. (PAT). — W dniu 13 bm. 

"no mieszkaniem wsi Tejkut gm. Niesuehoje 
mo mieszkaniec wsi Tojkut gm. niesuehoje- 
rze pow. kowelskiego Kuźma Hjaszyk na tle 
porachunków osobistych, pestrzelił z broni 
myśliwskiej mieszkankę wsi  Radoszynka, 
Marję Czwerak, raniąc ją w okolicę prawe 

go ucha, poczem usiłował popełnić samohój 
stwc przez powieszenie się. Iljuszyk posia- 
dał broń myśliwską mielegalnie, którą zak 
westjonowano. Ranną w stanie nieprzytom- 
nym przewieziono do szpitala w Kowku. — 
Iijuszyka zatrzymano do dyspczycji władz 
sądowych. 

Straszna Śmierć w trybach kieratu. 
BRZEŚĆ n/B. (PAT). — W. dniu 12 bm. 

w czasie młócenia zboża u m-ca wsi Rud- 
ka, gm. libieszowskiej Abrama Rusiła wa- 
lec łączący kierat z młócarnią  pochwycił 
za ©dzież córkę Rusiła — Marję lat 16, — 

wskutek ezego została ona zmiażdżona przez 
walee, ponosząc Śmierć na miejseu. 

Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji 
władz sądowo-lekarskich, 

Sprzedali cudzy folwark. 
Na terenie gm. kozdrowiekiej organy P. 

P. zatrzymały dwóch osobników jak się póź 

niej ckazało, Władysława Czerczonka i Piot 
wa Harcimowicza, którzy za pomocą sfałszo 
"wanych Gokumentów sprzedali folwark Jó 
szefino należący do Pietkiewicza Alfreda. -— 

Folwark ten za 56 tys, zł. nabył kupiec z 
Kozłowszczyzny Chaim Gurwiez który a con 
to wpłacił oszustom 2 tys. 300 dołarów ame ° 
rykańskieh, 500 zł. oraz na resztę wystawił 

weksle gwarantowane. (e). 

  

Szczuczyn k. Lidy. 
Zjazd Zw. Naucz. Polsk. 

W sobotę 15 i niedzielę 16 b. m. 
«obradował w Szczuczynie Lidzkim 
4-ty zkolei doroczny Walny Zjazd 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Na zjazd przybyli między innymi pre 
-zes Zarządu Okręgowego ZNP poseł 
Stanisław Dobtsz i wiceprezes Zyg- 
=munt Jaworski oraz w charakterze 
przedstawicieli władz tamt. starosta 
powiatowy p. Sielawa, i inspektor 
szkolny Bocewicz. Obradom przewod 
miczył prezes oddźiału powiatowego 
-ZNP p. Gustaw Rabacki. W zjeździe 
wzięło udział zgórą 100 naucycieli 
związkowców z terenu powiatu szczu- 
"czyńskiego. 

Po powitaniach poseł Dobosz wy- 
sgłosił referat p. t. „Samorząd terytor- 
„jalny a stanowisko nauczycielstwa 
związkowego*, dając w zarysie pro- 
„jekt nowej ustawy samorządowej, zna 
«czenie samorządów w państwie i roli 
mauczycielstwa na terenie samorządu. 
Po referacie otwarta została dyskusja, 
w której omówiono zasadnicze mo- 

"mienty projektu, jak również niedo- 
"magania samorządów z tytułu obo- 
'wiązku załatwiania potrzeb rzeczo- 
"wych szkołnictwa. M. i. zabierali głos 

' p. starosta Sielawa i inspektor samo- 
rządowy Giermaniuk, którzy zadekla- 
rowali jak najdalej idący współudział 
samorządu przy pracy nad rozbudową 
szkolnictwa. 

Nasiępny odczył na temat ,„Nau- 
«zanie w pierwszym oddziale szkoły 
powszechnej w świetle nowego pro- 
gramu* wygłosił p. Zygmunt Jawor- 
ski. Po odczycie tym również wywią- 
zała się dyskusja. Z ważniejszych u- 
<hwał Zjazdu godzi się wspomnieć o 
„powołaniu do życia. koleżeńskiej kasy 
Požyczkowo - Oszczędnościowej. Na 
jeździe dokonano wyboru nowych 

"władz odziału ZNP, powołując pono- 
"wnie na prezesa p. Gustawa Rapac- 
kiego. 

W pierwszym dniu obrad odbył 
się wspólny obiad uczestników zjazdu 
w nowózałożonym Klubie Urzędni- 

raz wieczorem tamże zabawa 
faneczna. 

  

  

  

   

   

© „owocach pracy" ks. Bo- 

    

redzicza. 
W] Nr. 259 „Slowa“ zamieścił p. Esq. ar- 

%ykuł p. t Na nowym szlaku kiolei“, w 
*tėrym оп i stan kolei Woco 
pajewo—Druja. Je znajduje się w tym 
artykule wzn 4 trzeba sprostować 
dowiem wprowadza w błąd czytelników. Mia 
nowicie: jadący dr ą z Woropajewa do 
Drui p. Esq. | oncie tu i ów- 
«dzie wystrzeliły v ko: łów. Kościoły l» 
jeden do drugiego bliźniaczo podobne. 5а 
owocem pracy i działalności znanego ks. Bo 

za“. To V ko. 

p. Esą. nie orjentuje się, co i gdz 
<robił ks. Borodzicz, a przecież ten człovw 
žyle ludzi pozbawił czci, o czem, sądzę ka 
dy miejscowy człowiek słyszał, a tem bar- 
<dziej ludzie współpracujący w pismach. 
Ksiądz ten wybudował w r. 1907 tylko jeden 
Kościół w Miorac. ystkie inne świą: 
tynie, które p. dział, wybudował kto 
inny i w innym c: e. Znowuż 7 kapliczek, 
które ks. Borodz zbudował z desek w 
przeciągu 3 miesięcy nie mógł autor widziec 

į 2e względu na odległość, zresztą gdyby w- 
sdział, toby miał całkiem inne zdanie o teni. 

J. M. z pod Mior. 

   
   

     

  

   

   

      

  

   

  

   
  

    
      

  

    

  

Głębokie 
Wieczór Szopenowski. 

Staraniem Powiatowego Komitetu „Dni 
Szopenowskich* odbył się w Głębokiem w 
ubiegłą niedzielę w szczelnie zapełnionej 
sali Domu Parafjalnego wieczór artystyczny 
poświęcony twórczości Fryderyka Szopena. 

Na całość programu złożyły się wystę- 
py chórów mieszanych, orkiestry smyc 
wej i dętej oraz referat prof. Arenta pośw.ę- 
cony twórczości i życiu wielkiego mistrea 
tonów. 

  

Z pogranicza. 
Włościanie w szponach agitatorów 

sowieckich. 
Na terenie pogranicza połsko—sowieckie 

go w rejonie miejscowości  Niewiarowieze 
patrol KOP. zatrzymał grupę osobników zła 
żeną z 11 osób, którzy pod przewodnietwem 
niejakiego Iwana Hrańki udawali się do 
Rosji Sowieckiej, Jak się okazało są to mie 
szkańcy wsi Sažniewicze i zaścianka Gór- 
ki. Zostali oni rzekomo zwerbowani na ro- 
boty rolne do Rosji przez kilku oszustów, 
którzy pobrali od każdego z włościan po 30 
zł. na koszta przejazdu i przepustek. 

Wkościan skierowano do miejsce zamiesz 
kania. 

"RASTENIS 

Spadek cen na nieruchomości 
W| związku ze znacznem zadłużeniem nie 

ruchomości oraz trudnych warunków finan- 
sowych w ostatnieh czasach wiele domów 
zmieniło sweieh właścieieli. Zasadniczą ce- 
chą aktów kupna sprzedaży były niezmier- 
nie niskie ceny. 

Do tego stopnia fatalne ukształtowanie 
się een na nieruchomości przypisać należy 
katastrofalnemu spadkowi dochedowości do 
mów. Lokatorzy, płaeący dziś normalne 
komorne należą do rzadkości, szereg nato 
miast kosztów związanych z prowadzeniem 
domów nie uległ naogół zmianom, chyba in 
minus, 

Ozdobne luksusowe blankiety 
telegraficzne. 

Władze  pocztowo-telegraficzne у у 
ostatnio ozdobne blankiety telegraficzne 
dwojakiego typu (L. X 1i L. X 2) dla tele- 
gramów, podlegających doręczeniu. 

Blankiety te ze względu na wysoce este 
lyczny wygląd, bogatą orgameniację w arty 
stycznem wykonaniu mogą mieć zastosowa- 
nie dla depesz z życzeniami z okazji świąt, 
ślubów, imienin. jubileuszów i t. p. — gdyż 
harmonizując z treścią telegramów mogą w 
wysokim stopniu przyczynić się do podkre- 
Ślenia tej treści i nadania jej uroczystego 
charakteru, odpowiadającego chwili. 

Opłata za doręczenie telegramu na ozdob 
nym blankiecie w zaklejonej luksusowej ko 
percie wynosi I zł. — oprócz oczywiście op- 
łaty normalnej. 

Do przyjmowania i doręczenia telegra- 

mów na ozdobnych blankietach upow 
zystkie urzędy i agencje poczto 

iczne Wiiłeńskiej Dyrekcji, 
Wzory ozdobnych blankietów telegraficz 

nych wywieszone są w poczekalniach urzę- 
dów gencyj poczlowych do wiadomości 
publicznej. 

Losowanie książeczek P.K.0. 

Dnia 15 października odbyło się w Pocz- 
towej Kasie Oszczędności XXVI z nzędu ło- 
sowanie żeczek P, K. O. na premjowane 
wkłady oszczędm owe serji I-ej. 

Premje w wysokości zł, 1000 — ра@!у 
na następujące Nr. Nr. książeczek: 

2,849 14,967 22,658 39,526 
3,245 15,342 31,264 39,547 

15,568 31,412 39,661 
15,574 31,877 41,848 
16,055 33,592 42,217 
17,358 36,928 43,155 
17.717 37,201 44,728 

19,017 37,867 44,896 
37,929 46,069 

16,668 

          

   

    
    

  

   
   

    

      

  

   

    

Ukonstytuowanie się Wojewódzkiego 
Komitetu do Spraw Bezrobocie. 
Dnia 17 października r. b. o godz. 

5 po poł. odbyło się pod przewodnic- 
twem p. wojewody wileńskiego Z. 
Beczkowicza w dużej Sali Konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego -— 
Pierwsze Zebranie Organizacyjne Wo 
jewódzkiego Komitetu do Spraw Bez- 
robocia. 

W zebraniu wzięli udział licznie 
zgromadzeni przedstawicie!e władz 
państwowych, samorządowych, ducho 
wieństwa oraz reprezentanci sfcr go- 
spodarczych, prasy, świata artystycz- 
nego i poszczególnych organizacyj 
społecznych. 

Po odczytaniu sprawozdania z dzia 
łalności Wojew. Komisji do Spraw 
Bezrobocia, które przyjęto przez akla 
mację. zebrani jednogłośnie wyrazili 
podziękowanie członkom usiępującej 
Komisji za ich pracę w okresie łet- 
nim. 

Zkolei przystąpiono do omówienia 
samej struktury organizacyjnej nowe- 
go Komitetu oraz ogólnych zasad po- 
mocy bezrobotnym w tegorocznej ak- 
cji, przyczem główny nacisk położony 
został na konieczność udzielenia po- 
mocy w formie zatrudnienia. 

W dalszym ciągu Zebranie przy- 
stąpiło do wyboru organów Komitetu. 
Na wniosek Woj. Komisji do Spraw 
Bezrobocia na przewodńiczącego Wy- 
działu Wykonawczego wybrany został 
jednogłośnie p. prof. W. Staniewicz, 
na I-go wiceprzewodn. p. prof. Br. 
Rydzewski i na Il-go wiceprzewodn. 
p. nacz. K. Jocz. Na objęcie przewod: 
nictwa Sekcji Pomocy Doraźnej za- 
proszono p. dyr. T, Miśkiewicza, Fi- 
nansowej — p. dyr. M. Biernackiego, 
Pracy — p. dyr. Wł. Barańskiego oraz 
Propagandowej — p. red. M. Szyd- 
łowskiego. Wszyscy przewodniczący 
sekcyj wchodzą jednocześnie w skład 
Wydziału Wykonawczego. 

Pozostali członkowie sekcyj mają 
być zapraszani do współpracy przez 
poszczególnych przewodniczących. Do 
Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 
w charakterze przewodniczącego p. 
prezes Pietraszewski, w charakterze 
członków p. prez. Ratyński, p. poseł 
Wędziagolski, p. dyr. Taub i p. Sza- 
ryński. Oprócz 4-ch wyżej wymienio- 
nych sekcyj uchwalono utworzyć przy 
Prezydjum Wydziału Wykonawczego 
odrębną Komisję Kwalifikacyjną. 

Przerwanie komunikacji lot- 
niczej na linji Warszawa — 

Tallin przez Wilno. 
Wiileńska Dyrekcja Poczt i Telegra 

fów otrzymała powiadomienie, iż w 
czasie od 1. X. do 23. II. 1933 r. samo. 
loty Polskich Linij Lotniczych „LOT* 
nie będą kursować na linji Bukareszt. 
Sofja?Thessaloniki i na liji Wilno-Ry 
ga-Tallin, zaś Międzynar. Tow. Żeglu 
gi Powietrznej (Cidna) przerywa z dn. 
1. XI. 1982 r. komunikację pocztowo- 
lotniczą na linji Warszawa-Wroclaw- 
Praga na czas bližej nieokreślony. 

Aż do odwołania zatem poczta nie 
przyjmuje przesyłek lotniczych do 
Bułgarji, Grecji, Estonji, Łotwy, Nor- 
wegji, Szwecji i Turcji, a od 1 listo- 
pada nie będzie przyjmować do Bel. 
sji, Danji, Francji, Holandi, Jugosła- 
wji, Węgier i Nowego Jorku. 

    

  

Przed Tygodniem Akademika. 
Wj związku z pracami przygotowczemi do dorocznego Tygodnia Akademika odbyła się konferencja prasowa w której wzięli u- dział przedstawiciele poważniejszych pisu 

wileńskich. Jak wynika z udzielonych tan informacyj Koło Przyjaciół Akademika + gorąco zajmującym się temi sprawami pa- 
nem wojewodą Beczkowiczem ną czele, po- 
wołało do życia cztery sekcje — propagan- dową, pod przewod. P. prezesa syd. dzienni- karzy M. Szydłowskiego, sekcję imprez (przew. prof. Hiller), która ma zamiar urzą- 
«dzić międzyinnemi dwa dancingi na rzecz 
tygodnia, sekcję prowincji pod przewod- 
nictwem p. radcy Prok, 
wreszcie, pod przewodnictwem p. jrezesa 
Dyr. P. i T. inż. Żuchowskiego, KĘ zbió- 
rek, która mając majszerszy kontakt ze spo 
łeczeństwem wprowadza na dzisiejsze kryzy 
sowe czasy obok dotychczasowych imprez 
jak listy ofiar, znaczki, nalepki nowość w 
postaci ofiar w natu Niewątpliwie, że 
przy obecnej dewaluacji tak produktów spo 
życia, jak ubrania, mieszkań i t. p., wyni- 
ktych naskutek powszechnego braku pie- 
niędzy, taka inowacja idzie na rękę tym, 
którzy rozumiejąc konieczność pomocy 
kształcącej się przyszłości społeczeństwa, 
chcieliby przyjść jej z pomocą. 

A obecny rok szkolny będzie dla akade- 
mickiej braci ciężki jak nigdy, Niedość, że 
gniecie niezwykle ciężka. ogólna sytuacja 
ekonomiczna, że likwidują jakiekolwiek po- 
sady, że korepetytor licho płatnych lekcyj 
szuka jakże często bezskutecznie, że dodz'e 
rają się ubrania robione za lepszych cza- 
sów — pamiętać trzeba że podwyżka opłat 
dla nowowstępującego rocznika zwiększy je 
szcze bardziej ilość tych, którzy będą musie- 
li odwołać się do ofiarności społecznej, że- 
by móc w jakichkolwiek warunkach stud- 
jować. 

To też jakkolwiek: wszystkich bieda gnie 
cie, bilans zbliżającego się Tygodnia Aka- 
demika nie może wypaść gorzej niż w latach 
ubiegłych, a przeciwnie społeczeństwo win 
no wykazać że potrafi się zaopiekować ty- 
mi którzy mają być jego chlubą. 

Wi tych dniach rozpoczyna swe czynnoś- 
ci Biuro Tygodnia które udzielać będzie 
wszelkich informacyj w lokalu przy ulicy 
Wiielkiej 24 tel. 7-70. 

      

i. m. 

Poszukiwanie spadkobierców 
Konsulat Polski w Lille poszukuje za po- 

średnictwem Syndykatu Emigracyjnego spad 
kobierców Ś. p. Katarzyny Kierepka, córki 
Piotra i Anastazji z domu Grynal, urodzonej 
w Krasnem dnia 12 marca 1896 roku i zmar- 
tej w Valenciennes w dniu 25 lipca 1928 r. 

Zmarła pozostawiła w spadku około 3 ch 
tysięcy franków. 

Osoby zainteresowane winne zwrócić się 
bezpośrednio pod adresem Konsulatu Polskie 
go w Lille, 119 Boulevard de la Republigus 
— lub do biur Syndykatu Emigracyjnego, 

gen. Zdanowicza i | 

Z dziatalnošci B.B.W.R. 
Odczyt posła 

prof. W. Staniawiecza. 

We wtorek dn. 25 b. m. w sali 
Sekretarjatu Wojewódzkiego BBWR. 
w Wilnie przy ul. Św. Anny 2 odbę- 
dzie się o godz. 6 wieczorem zwołane 
przez Radę Grodzką zgromadzenie 
członków i sympatyków BBWR w cza 
sie którego poseł prof. Witold Sta- 
niewicz wygłosi odczyt p .t. „Obecny 
slan gospodarczy. Po odczycie jak 
zwykle odbędzie się dyskusja. Wstęp 
dla członków za okazaniem legityma- 
cji oraz dla wprowadzonych przez 
nich gości. 

W pow. mołodeczańskim. 
Z Mołodeczna donoszą 

lesiu i 

Radę 

    

o odbytem w 
m,zwołanem przez 

Na zebranie to 
           

        

      

  

     
    

słuchali 

             
Powiatowego a Łukaszewi 
zdecydowali stać znie przy organi- 

BBWiR. Na zebraniu dokonano wybo- 
    nków z u lokalnego koła BBWR. 

do znanych miejscowy: 
v osobach p. p. Rybaka Tichon. 

Kopczyńskiego Edward. 
ikterze sekretarza kie 

nika szkoły powszechnej p. Moszkowskiego 

    

    

   

    

    

Zebranie zakończyło się manitestacją lu 

  

   

  

dności na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 

     

  

  

spol i Marszałka Piisućsk: 
Nadmienić należy, iż Za! i okolice 

zamieszkuje w przeważnej iłości łudność 
białoruska. 

W Głębokiem. 
W; dniu 15 października rb. odbył 

Głębokiem 
Powiatowej    

walne zebranie człon 
BBWIR. na powiat d 
sprawe ia 

nowego plant ności, Zre- 

zez b. posła inż. Wiodzimierza 
J. IPO planem 
dokonai ów do 
Rady Po 1 woł 

poruszona sprawa 
a ze stanowiska kierownika Powie 

Chorych kpt. rezerwy 
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towej a 
Tolioczki w 
tu zemsty po 

niczych czynn 

  

     

     
     

   

o zwolnieniu a temsamem 
uniemo ieniu mu dalszego pozostawania 
w Głębokiem, gdzie rzecz zrozumiała nie ma 

zdobycia nowej posady, dającej 
egzystencji. 

Na zebraniu tem obecny był poseł z 
tamt. okręgu p. Stanisław Stankiewicz. któ 

e dyskusji udzi 
  

  

Z MUZYKI. 
(Rozpoczęcie sezonu Tow. Filharmonicznego. Dnie szopenowskie. 

Recital špiewaczy L. Lewickiej). 

Wileńskie Tow. Filharmoniczne 
zapowiedziało na bieżący sezon kon- 
certowy bardzo liczny i wartościowy 
zastęp artystów. Rozpoczął go recita 
lem skrzypcowym Roman Totenberg 
—wschodząca gwiazda wirtuozowska. 
Młody artysta już dziś śmiało może 
być zaliczony do pierwszorzędnych sił 

solistycznych: techniczne opanowanie 
instrumentu jest tak wysoko posunię- 
te, że wszelkie trudności pokonywa 
artysta ze zdumiewającą swobodą. A 
że pozatem muzykalna strona inter 
pretacji, oraz głęboka ekspresja gry 

Totenberga łączy się z jego wielostron 
nym temperamentem, przeto całość 
tej sztuki odtwórczej daje pełnię wra 
żeń artystycznych. Uwydatniło się to 
zarówno w klasycznej sonacie Haen- 
dła, jak w czysto popisowej „Campa- 
nelli“ Paganini'ego, lub też w „Baal- 
szen** Blocha, opartej na czynnikach 
wyłącznie ekspresyjnych. Koncert zaś 
Głazunowa dał w pełni obraz wielo- 
stronności talentu Totenberga. Arty- 
sta ten w krótkim czasie, po jeszcze 
większem pogłębieniu swojej sztuki, 
niewątpliwie stanie na najwyższym 
poziomie wśród skrzypków współczes 
nych. 

sai ! 

Organizacja „Dni Szopenowskich', 
odbywających się obecnie w całej 
Polsce, znalazła i w Wilnie swoje od- 
bicie. Ta ze wszchmiar szczęśliwa 
idea propagandy sztuki najgenjalniej 
szego twórcy polskiego, będącego wła 
snością ogólnoludzką, będącego też 
najidealniejszym przedstawicielem 
najbardziej idealnej ze sztuk  pięk- 
nych — ma specjalne bodaj znaczenie 
w obecnej dobie karykaturalnego 
przerostu zainteresowań o charakte- 
rze materjalistycznym. Że zaś trzeba 
bliżej i głębiej poznać właściwe obli- 
cze sztuki Chopina, zbyt powierzcho- 
wnie utożsamianej z chorobliwym 
sentymentalizmem, czy też zniewieś- 
ciałem przeczuleniem, przeto bardzo 
wskazanem jest w pewnych okresach 
częściej wsłuchiwać się i wżywać w 
te arcydzieła o tak rozległej skali 
duchowej. Wieczór koncertowy, po- 
Święcony Chopinowi w ubiegłą sobo- 
tę, miał doskonałą odtwórczynię w 
osobie Zofji Rabcewiczowej. Pianist- 
ka, znana oddawna, jako talent wy- 
raźnie zarysowany, w Wilnie wystę- 
powała dotąd rzadko. 

„Talenty prawdziwie wartościowe 
i szacunku godne mają niestety, to do 
siebie, że wybijając się wyłącznie rze- 
telnymi walorami sztuki, służącej is- 
totnym jej celom, mało miewają roż- 
głosu w jarmarcznym zgiełku efektow 
nych komiwojażerów muzyki. Talent 
Zofji Rabcewiczowej należy właśnie 
do kategorji tych rzadkich objawów 
sztuki odtwórczej, będących prawdzi 
wem służeniem sztuce. Nie tu niema 
efekciarstwa, pozy lub nieszczerości 
—każda myśl muzyczna przeprowa- 
dzona z przekonywującą trafnością, 
mającą źródło w zbożnem przejęciu 
się intencją twórcy, każdy utwór uję- 
ty z plastyką i mocą wyrazu, bo też 
każdy napewno przeszedł drogę ref- 
leksji myślowej i wzruszenia artysty- 
odtwórcy, przejętego do głębi swoją 
misją tłomacza idei twórcy. Ma też 
Zofja Rabcewiczowa sposób traktowa 
nia Chopina, jak to się mówi: „tra- 
dycyjny*. Należy pod tem rozumieć 
nie jakieś specjalnie przesadne pod- 
kreślanie „romantyczności* Chopina 
(od czego znowu tak histerycznie od- 
żegnywują się pianiści najmłodszej ge 
neracji); ma się wrażenie, że artystka 
odczuwa Chopina tak, a nie inaczej, 
ponieważ mowa tej muzyki jest mo- 
wą jej wzruszonego serca, nie zaś u- 
planowaną metodą rzekomo najpo- 
prawniejszego ujęcia dzieła. Nie by- 
łoby to jeszcze wystarczającą podsta- 
wą do uważania Rabcewiczowej za 
tak godną głębokiego szacnku artyst- 
kę, gdyby jej sztuka nie miała też 
bardzo wybitnych walorów technicz- 
nych, bez których zresztą dziś wstęp 

na estradę nie jest do pomyślenia. 
Tylko że te środki techniczne są u 
świetnej pianistki materjałem użytko 
wym, a nie celem, i to materjałem, 
podatnym do odtwarzania utworów 
o bardzo rozmaitym charakterze. Ca- 
ły też program, złożony z najcharakte 
rystyczniejszych kompozycyj Chopi- 
na, był oddany w sposób głęboko ar- 
tystyczny, w najistotniejszem znacze- 
niu tego określenia. 

Koncert poprzedziło przemówienie 
Witolda Hulewicza, treściwe i piękne 
w formie — jak przystało na literata, 
a wnikliwe i pogłębione w wypowia- 
danych ideach — jak przystało na 
poetę, rozmiłowanego w muzyce. 

* * * 

Tak szczęśliwie się zdarzyło, iż 
wszystkie, omawiane tu przejawy ży- 
cia muzycznego w początku b. sezonu 
miały tak wysoki poziom. Bo i debiut 
na estradzie koncertowej p. L. Lewic- 
kiej, młodej śpiewaczki, był wystę- 
pem b. udanym. P. Lewicka, wilnian- 
ka, studjowała w Wilnie. Należy to 
zaznaczyć, bowiem nie jest to już 
pierwszym dowodem, że mamy w W:l 
nie i uczelnie muzyczne i pedagogów, 
dających dobrze postawioną naukę w 
różnych dziedzinach muzyki. P. Le- 
wicka też — obok wrodzonego bodaj 
talentu wokalnego (ślicznie brzmiący 
sopran), ujawniła wielce swobodną i 
prawidłową emisję głosu, i wybitne 
warunki na doskonałą špiewaczkę ko 
loraturową. Ponieważ sympatyczna 
śpiewaczka zamierza prowadzić dal- 
sze studja zagranicą, możemy więc 
spodziewać się od jej talentu jeszcze 
dalszego rozwoju. Z. B. 
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Ś. p. Piotr Ławiński. 
W. dniu 18 b. m. zmarł w Wilnie, 

licząe 65 lat, znany powszechnie ku- 
piec ś, p. Piotr Ławiński. Ё 

Zmarły był jednym z tych nielicz- 
nych kupców wileńskich, krórzy z go- 
dnością w ciągu kilku dziesiątków 
lat dzierżyli sztandar kupiectwą pol- 
skiego. Zawsze chętny do ofiarności 
na cele publiczne. Ś. p. Piotr Ławiń: 
ski służył innym kupcom wzórem, to 
też śmierć tego zacnego, o kryształo- 
wym charakterze chłowieka i patrjo- 
ty wileńskiego odczują zapewne, nie 
tylko jego koledzy z branży kupiec- 
kiej, lecz wszyscy ci, co mieli moż- 
ność poznać Go bliżej w codziennej 
niestrudzonej pracy dla dobra swego 
otoczenia i kraju. 

  

W czasie okupacji niemieckiej śp. 
Piotr Ławiński podzielił los wielu za 
kładników, którzy przeżywali katusze 
w więzieniach najeźdźcy. Następnie 
iście szczęśliwym zbiegiem okolicz- 
ności uniknął śmierci z rąk bol- 
szewików. Przez ostatnie dwa lata 
swego pracowitego żywota, zmarły, 
dotknięty nieuleczalną chorobą ser- 
cową, nie brał już tak wydatnego u- 
działu jak dawniej w życiu społecz- 
nem. 

Przez zgon Jego w szeregach au- 
tochtonów wileńskich nastała nowa 
dotkliwa wyrwa. 

Część pamięci zacnego Wilnian|- 
na. būs, 

Echa wizyty wileńskiej 
dziennikarzy estońskich. 

Kolega nasz redakcyjny p. B. W. Świę- 

cicki otrzymał od dziennikarzy estońskich 

pp. Edwarda Laamana, red. naczelnego 

„Waba Maa*, Joana Kitzberga sekretarza 

Red. „Postimes* i Jaana Jałaka, red. polity- 

cznego „Pavaleht“ list, zawierający wyrazy 

podziękowania za gościnę pod adresem 0- 

gółu dziennikarzy wileńskich. Koledzy estoń 

scy piszą: 

„Powróciwszy do Ojczyzny pozostajemy 

pod głębokiem wrażeniem Polski, a w szcze 

gólności Wilna. Prosimy Pana przyjąć oso- 

biście i przekazać kolegom wileńskim naj- 

serdeczniejszą naszą wdzięczność i pozdro- 

wienia* 

Elon 16. 10. 1932 r. 

(7) Ed. Laaman, J. Kitzberg, J. Jałak. 

Przyp. Red. Wyżej wymienieni dziennika 
rze estońscy, wracając z Warszawy w dniu 

15 bm. zatrzymali się cały dzień w Wilnie. 

M. in. złożyli wizytę w naszej redakcji, w 

Bezpartyjnym Błoku Współpracy z Rządem 

oraz byli przyjęci ma audjencji u p. Wioje- 

wody Wiileńskiego Beczkowicza. P. Wbje- 

woda obdarzył ich albumowem wydawnict- 

wem p. t. „Wilno i ziemia Wileńska”, 

Wielka sprawa przemytnicza, 
Przed Sądem Okręgowym w Wilnie to- 

czy się wielka sprawa przemytnicza. Qskar- 
żeni są: Eljasz Strakun, Leon Dajon, Zel- 
man Wileńczyk, Józef Wiszniewski, Marjan 
Węcławski, Jakób Ettinger i Albert Ettingin 
z art. 6 i 46 4 K. S. art, 448 i 440 K. K., 

art. 667 cz, I p. 1 K. K. 3 
10-iu obrońców i 50-iu świadków jest 

swego rodzaju rekordem. 
Nie byle wyczynu wytrzymałości będą 

musieli dokazać sędzjowie. Sprawa mniej 
jak tydzień nie potrwa. 

Zarezerwowano na nią wokandy od 18 
do 26 października. 

OST. 

EEE: =:z""=——=———=== === 

Zlikwidowanie szajki specjalistów 
od obcinania torebek damskich. 

Ostatnio policja śledcza miasta Wilna 
została poważnie zaniepokojona coraz czę- 
częściej notowanemi wypadkami kradzieży 
torebek damskich. 

W. ciągu ostatnich paru tygodni zanoto- 
wano kilka podobnych kradzieży popełnio- 
nyeh szezególnie na uliey Mickiewicza, Gó- 
rze Bufałłowej, W. Pohulanee, Słowackiego 
eraz na rynkaeh miejskich. Przytem „spe- 
ejališci“ od tej „roboty* wyróżniali się 
szczególną zuchwałością. 

Policja śledcza wytężała wszystkie siły 
by nareszcie zdemaskować opryszków, mi- 
mo to, udawało się im dotychczas ujść bez- 
karnie. — Dopiero w ciągu ubiegłej doby 
agentom wydziału śledczego udało się kii- 
ku z nich zatrzymać. Stało się to przy na- 
stępujących okolicznościach. 

W, dniu wczorajszym policja znowu za- 
alarmowana została dwoma mełdunkami o 
wyrwaniu torebek. 

W. godzinach p. p. gdy p. Tatjana Kowa- 
lewska zam. przy uliey Tomasza Zana Nr. 7 
wracała ul. Mickiewicza z miasta do doma, 
wpobliżu domu Nr. 50 została znienacka na 
padnięta przez nieznanego osobnika, który 
siłą wyrwał z rąk  przestraszonej kobiety 
torebkę zawierającą 1 zł. oraz dokumenty. 
Zanim K. podniosła alarm, napastnik zbiegł. 
O napadzie powiadomiono polieję. 

WI.wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia zdołano stwierdzić, że spraweą kradzie- 

ży był 20-letni Leopold Wąsowicz z zawo. 
du terminator szewski, zam. przy ulicy Fli 
sowej Nr. 26. Młodocianego opryszka aresz 
towano i asadzono w areszcie centralnym. 
Pewne poszlaki wskazują na to, że nie jest 
to pierwszy jego występ. 

W. parę godzin później, około godziny 5 
р. p. policja śledcza zaalarmowana została 
wiadomością o drugim podobnym wypdku. 

Do 5 komisarjatu P. P. zgłosił się miesz 
kaniec miasta Wiilna Antoni Grabowski zam. 
przy ulicy Góra Bufałłowa i opowiedział o 
następującem zajściu: W, dniu wczorajszym 
gdy szedł on w towarzystwie swojej siostry 
i znajomej Elswiry Bohuszewiczówny w kie 
runku ulicy Legjonowej otoczyło ich nagle 
4 osobników, którzy usiłowali wyrwać jego 
towarzyszkom portmonetki. 

Wszezęty jednak przez niego alarm zmu 
sił napastników do ratowania się ucieczką. 

wyniku przeprowadzonego dochodze: 
nia policja ujęła dwóch napastników. Oka- 
zali się nimi niejaki Norbert Świetlikowski 
zam. przy uliey Cedrowej 20 oraz Bolesław 
Michałowski zam. przy ulicy Świerkowej Nr. 
13. Pozostali dwaj zbiegli. 

Zachodzi przypuszezenie, że w obu wy- 
padkach zatrzymano członków jednej szajki 
złodziejskiej specjalizującej się w obeinaniu 
damskich torebek. 

Aresztowanych opryszków osadzono w a- 
reszeie centralnym. (e). 

Szczegóły zabójstwa na zaułku Warszawskim. 
Wi związku z zasztyletowaniem optyka 

Szlozberga na zaułku Warszawskim dowia 
dujemy się następujących szczegółów: 

Jak się obeenie wyjaśniło Szlozberg z0- 
stał zamordowany nie na ulicy, lecz w mie- 
szkaniu niejakiej Marji Siliekiej (zaułek 
Wiarszawski Nr. 6), z którą Szlozberga łączy 
ły od dłuższego czasu bliskie stosunki. 

Przed rokiem jednak Szlozberg zerwał 
z Silicką, z którą, jak twierdzą wtajemnicze 
ni, miał nawet usankcjonować swój stosu- 
nek miłosny ślubem w kościele ewangelieko 
— reformowanym. Ostatnio Szlosberg zno- 
wuż zaczął odwiedzać Silicką, co wzbudziło 
zazdrość w jej obeenym przyjacielu Preń- 
skim. 

W. poniedziałek wieczorem Preński spot 
kawszy w mieszkaniu Siliekiej Szlosberga 
wszczął z nim kłótnię, w czasie której nag 

łym uderzeniem noża przebił mu serce, po 
wodując natychmiastową śmierć. 

Zabójcę Wiładysława Preńskiego przesła- 
no w dniu wczorajszym do więzienia Łukis 
kiego. Aresztowanego wraz z Preńskim Wła 
dysława Chaso zwolniono, gdyż stwierdzono, 
iż nie przyczynił się on do śmierci Szlosber 

ga. (e). 

Dookoła sprawy Złatkowicza. 
Wi związku z podanaą przez nas w dniu 

wczorajszym wiadomością © aresztowaniu 
w Warszawie b-ci Złatkowiczów dowiaduje 
my się obecnie, że wiadomość ta nie była 
zupełnie ścisłą. Aresztowany został jedynie 
Szymon Złatkowiez, brat wileńskiego kupca 

O wynikach dalszego dochodzenia w tej 
sprawie poinformujemy naszych  e<zytelni- 
ków. 

  

  

Poszło o Świnie... 
W. dniu 17 bm, we wsi Kirjanowce gm. 

i powiatu lidzkiego, pomiędzy tutejszym 
mieszkańcem Kosiakiem Adoliem a jego 
maeochą Kosiakową Natalją, wdową, wynik 
ła sprzeczka o świnie, podezas której Kosiak 
pochwycił leżącą na podwórzu siekierę i rez 

płatał czaszkę Kosiakowej, pozostawiająe 
siekierę wetkniętą w czaszce. Przybyła połi- 
cja aresztowała Kosiaka i osadziła w wię- 
zieniu lidzkiem. Sprawa toczyć się bdzie w 
trybie doraźnym. 

` 
“
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 18/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w miliraetrach: 753 

Temperatura średcia AC. 
й najwyższa + 9 C. 
= najniższe + 7° С. 

Opad: 0,1 

Wiatr: poludn. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

Przewidywany przebieg pogody 

dnia 19. 10. według P. I. M. 

Najpierw zachmurzenie zmienne, potem 
wzrastające aż do deszczów, temperatura 
bez znacznych zmian. Umiarkowane, chwila 
mi porywiste wiatry południowo i południo 
wo—zachodnie. 

MIEJSKA. 

— Rzeźnia dla ptactwa. Dowiadu- 
jemy się, że władze wojewódzkie opra 
cowały projekt urządzenia w Wilnie 
rzeźni dla ptactwa. Powstanie takiej 
rzeźni jest bardzo aktualne i na czasie 
tem bardziej, że ostatnio zdarzały się 
wypadki dostarczania do restauracyj 
drobiu chorego a nawet zdechłego, 
przez co na poważny szwank narażone 
bywa zdrowie konsumentów. 

Projekt ten w najbliższym czasie 
ma być przekazany do Magistratu, ja- 
ko instancji wykonawczej. 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza Środa Literacka, która roz- 
pocznie się o godz. 20,30 w siedzibie Zw. 
Zaw. Literatów poświęcona będzie zagadnie 
niom bieżącego sezonu teatralnego w Wil- 
mie a w drugiej części urozmaicona zostanie 
produkcjami choreograficznemi i recytacyj 
nemi artystów Teatrów Miejskich. 

Wstęp dla wprowadzonych gości I zł. 

UNIWERSYTECKA. 
— Studjum doktorskie na Wydziale Pra 

wa 0. S. B. Rada Wydziału Prawa-i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie komunikuje: 

Na podstawie rozporządzenia Minister- 
stwa Wi. R. i O. P. z dnia 3 czerwca 1932 
r. Nr. IV N3/4220/32 na Wydziale tym ut- 
worzone zostało Studjum Doktorskie które 
ma na celu ułatwienie magistrom prawa uzy 
skania stopnia doktora praw. 

Studja polegają na słuchaniu wykładów 
czynnym udziale w seminarjach i przygo- 
towaniiu pracy doktorskiej. Wykłady, dla 
doktorantów zorganizowane zostały w ten 
sposób, iżby pogłębić oni mogli wiadomoś 
ci w przedmiotach należących do działu, z 
którego kandydat zamierza się doktoryzo- 
wać. 

Uczestnicy Studjam uzupełniającego dla 
doktorantów korzystać mogą z bibljoteki i 
zakładów Uniwersyteckich na równi ze stu 
dentami Wydziału Prawa i Nauk Społecz- 
nych. 

O przyjęciu -kandydata decyduje Rada 
Wydziału. 

Podania o przyjęcie nałeży kierować na 
ręce Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Spo 
łecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie. 

    

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Święto Rzeczypospolitej Akademiekiej. 
W dniu 20 bm. o godz. 20 w Sali Śniadec- 
kich USB. odbędzie się tradycyjne przyjęcie 
do Rodziny Akademickiej pod mazwą „We- 
soła Imatrykulacja, połączone z „Żywą 
Gazetką* wszystkich koleżanek i kolegów, 
Senjorów i Noworodków. O punktualne 
przybycie prosi „Czwartek'. 

— Zarząd Akademickiego Oddziału Zw. 
Srzełeckiego Studentów U.S.B. niniejszem 
podaje do wiadomości że zapisy członków 
do A. O. Z. S. odbywają się codziennie w lo 
kala Komendy Podokręgu Z. S. przy ulicy 
Żeligowskiego 4, w godzinach od 9 do 15. 

Komendant Akademickiego Oddz. Z. 5. 
przyjmuje we wtorki i czwartki od godz. 
20—21. Tel. Nr. 18-23. 

T. JACEK - ROLICKI. 

SKRZYDLATE 

KA 
SPRAWY SZKOLNE. 

— T—wo Kursów Technicznych w Wil- 
nie otwiera w roku szkolnym 1932-33 nastę 
pującym Kursy Techniczne: 1) Korespondyn 
cyjne (z zakresu budownictwa i elektro- 
techniki), 2) Pomocników Mierniczych, 3) 
Dozorców Drogowych i Meljoracyjnych, 4) 
Radjotechniczne, 5) E zne (monter- 
skie), 6) Nowoczesnej Obróki Metali i 7) 
Żeńskiej Kreślarsko-Techniczne. Zajęcia roz 

poczynają się 15 października. Informacyj 
udziela kancelarja Kursów codziennie za 
wyjątkiem sobót w godz. 17—19 w gmachu 
Państw. Szkoły Technicznej, Whlno Holen 
dernia 12. 

  

   
  

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pob. 

Dła wszystkich tych mężczyzn, którzy we 
właściwym czasie nie uregulowali swego sto- 
sunku do wojska odbędzie się w dniu dzisiej 
szym dodatkowe posiedzenie Komisji Pob. 

Komisja urzędować będzie od godziny 8 
rano w lokalu przulicy Bazyljańskiej 2. 

Z KASY CHORYCH. 

— Pracowniey Kasy Chorych w 
obliczu nowych redukeyj. W sferach 
pracowniczych wileńskiej Kasy Cho- 
rych wywołały wielkie zaniepokoje- 
nie uporczywie krążące pogłoski o 
mającej wkrótce nastąpić redukcji. 
Redukcja ta ma być podobno zakrojo 
na na szeroką skalę i potraktowana 
zarówno pod kątem personalnym, jak 
i płatniczym. W związku z tem, jak 
twierdzą wtajemniczeni w najbliż- 
szych miesiącach nastąpi wypowiedze 
nie pracy wszystkim pracownikom 
Kasy, zarówno w Wilnie, jak i na 
prowincji. Po zawarciu Zz pracowni- 
kami nowej umowy płace mają być 
bardzo znacznie zmniejszone, przy- 
czem utraci pracę około 20 procent 
personelu. 

Redukcje te spowodowane zostały 
podobno ciężką sytuacją finansową 
Kasy Chorych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Sekcja Kulturalno—Oświatowa Rodzi 

ny Wojskowej podaje do wiadomości iż w 
dniu 23 października rb. organizuje wyciecz 
kę do radjostacji na Lipówce. Zbiórka o 8. 
8 m. 40 rano w Kasynie (Mickiewicza 13). 

Ze względu na konieczność uprzedniego 
zamówienia autobusu zgłoszenia w raz z op 
łatą 1 zł. od osoby za przejazd tam i z pow 
rotem, przyjmuje Sekretarjat R. W. we czwar 
tek dnia 20 bm. od godziny 5 do 7 wiecz. 

Dla osób zgłoszonych z 1i5pp leg auto 
bus odejdzie o godzinie 8 m. 30 rano za op 
łtą 1 zł. 40 gr. z przystanku autobusowego 
przy bramie koszar I Brygady 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Naukowe Wil. T—wa Gi- 

nekolog. odbędzie się dnia 20 bm. o godz. 
20 w sali Kliniki Położn—Ginekolog. U.S В. 
(Bogusławska 3) z mastępującym  porząd- 
kiem dziennym: 1) Dr. S. Paszkiewicz — 
Cesarskie cięcie po usunięciu rogu szcząt- 
kowego. 2) Dr. A. Waszkiewicz — Przypa- 
dek jednostronnej wady rozwojowej przy- 
datków. 3) Dr. G. Gordon — Przypadek 
rośnięcia pochwy po porodzie. 4) Dr. Ło- 
patto Sprawozdanie z działalności oddz. 
Położn.-Ginek. Szpiała Żydowskiego w Wil. 
nie za czas od 1 sierpnia do 1 października 
1932 r. 

— Dzień Miłosierdzia . Chrześcijańskiego 
na Wileńszezyźnie. Wie środę dnia 19 paž- 
dziernika b. r. o godz. 18 (6 wiecz.) odbę- 
dzie się przy ulicy Metropolitarnej 1 zebra- 
nie prezydjum i rady  Archidjecezjalnego 
Związku Towarzystw Dobroczynności „Ca- 
riłas* celem ostatecznego omówienia prog- 
ramu działalności w związku z organizacją 
„Dmia Miłosierdzia Chrześcijańskiego* na te 
renie całej Archidjecezji Wiileńskiej, który 
odbędzie się w niedzielę 6 listopada b. r. 

TEATR ! MUZYKA 
— Za minimalną cenę można pójść dziś 

19 października o godz. 8 w. do Teatru na 
Pohulance na ostatnie przedstawienie prze- 
wybornej komedji Morstina' „Dzika pszcez> 
ła”, która nieci wesołość na widowni i po- 
budza widzów do obdanzania wykonawców 
2 pp.: Grolickim, Szymańskim, Niedźwiecką, 
Wiesławską i Koronkiewiczówną na czele 

   

    

  

  

   

  

  

ZWYCIĘSTWO 
(Nowelka). 

Z bezradnej gmatwaniny tłumu, 
zbaraniałego nad šmialošcią , czynu 
młodego lotnika, wysunął się mister 
Jonson i boksując w prawo i lewo 
part ku kordonowi policjantów. 
Zmęczony w potartem ubraniu wpadł 
do biura zarządu. Za chwilę radjosta 
cja Aerotrustu nadawała depesze, 
wzywające wszystkie lotniska euro- 
pejskie do zatrzymania aparatu 
„Unitas AGA 45* o ile by się opuścił. 
Żądano aresztowania lotnika Jana 
Czajora i zawiadomienia o tem Aero- 
trustu. Nadzwyczajny ruch rozpoczął 
się w biurze Zarządu i wiele z tak 
drogiego czasu poświęcić musiał Jon 
son zanim doprowadził do porządku 
tę bezwładną bieganinę. Dzwoniły 
dzwonki wzywające do szefa dyrek 
torów Sekcyj. Wszystkie wewnętrzne 
i zewnętrzne aparaty telefoniczne by- 
ły w stałem oblężeniu, radjotelegrafi 
ści pocili się nad depeszami nadawa- 
nemi i odbieranemi bez końca. Tłu- 
my reporterów oblegały biura Zarzą- 
du, bufet, lotnisko i krążyły żądne 
wiadomości o kierunku lotu ryzykow 
nego pilota na skradzionym aparacie. 
Jeszcze nie zdążyli świadkowie zajś- 
cia opuścić lotniska, gdy olbrzymie 
zakłady „Berliner Tageblatiu“ wyrzu 
ciły na miasto mokre płachty dodatku 
nadzwyczajnego, ociekające  tłusz- 
czem tytułów i budzące uśpione mia 
sto niespodzianką sensacji. Pierwsza 

Mi LLS Li i 

depesza nadeszła z Frankfurtu nad 
Menem. Zauważono aparat szybujący 
na wysokości 1000 m. wprost ku za- 
chodowi. Była to sensacja nielada. 
Potem szły inne. Mr. Jonson wraz 2 
członkami rady nadzorczej Aerotru- 
stu, których wezwał na specjalną kon- 
ferencję ślęczał nad mapami, studju 
jąc drogę samolotu. Kolejno sygnalizo 
wały przelot Unitasa, Mez i Paryż: 
Sądzili, że zatrzyma się na lotnisku 
w Le Burget. Ale taiemniczy pilot 
przeleciał opromienione sławą loin's- 
ko, kierując się wciąż na zachód. Przy 
szły depesze z Plymouth, Corck i z 
irlandzkich stacyj Immerkwich Habor 
Droga leżała prosto jak sierpem rzu- 
cił, ale mr. Johnson jeszcze nie wie- 

rzył. Dopiero następna depesza ode- 
brana z Deingle przekonała go wresz 
cie. 

— Yes misters — rzekł, rzucając 
na biurko depeszę, pokrytą drobnym 
makiem druku i wycierając spotniałe 
czoło. — Yes, ten szaleniec leci do No- 
wego Jorku. 

— To koniec aparatu — rzekł mr. 
Abor. i 

— Koniec — powtórzył von Eich 
mann. i 

—- Koniec — wysapał Lenfisch. 
A dr. von Ejchman dodał: 
— I wstyd dla Niemiec. 
— Nie panowie — zatarł ręce Johu 

son — to jest złoty bussines! Bajeczna 

   

  

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

K UR JE R 

— bhuraganami oklasków przy otwartej sce- 
nie. 

— Reduta dawno niewidziana w Wilnie 
da tylko jedno przedstawienie głębokiej, 
wstrząsającej tragedji Schillera „Intryga i 
miłość* w opracowaniu scenicznem Julju- 
sza Osterwy, — w czwartek 20 październi- 
ka o godz. 8 w. na Pohulance. 

— „Niebieski ptak* Maeterlincka wzbu- 
dził zrozumiałe zainteresowanie w  całem 
mieście, dla swego fantastycznego czaru, 
ubranego w niesłychany przepych wystawy, 
kostjumów, dekoracyj, baletu i efektów 
świetlnych. 

— Teatr muzyczny „Lutnia. Ostatnie 
przedstawienia „Wiktorji*, Dziś i jutro dwa 
ostatnie przedstawienia efektownej operetki 
Abrahama „Wiiktorja i jej huzar%, z Elną 
Gistedt w roli tytułowej, w otoczeniu wy- 
bitnych artystów stołecznych. Nowość ta 
w pełni powodzenia schodzi z repertuaru, 
ustępując miejsca melodyjnej operetce Kal- 
mana „Księżniczka czardasza” w nowem о- 
pracowaniu scenicznem i całkowicie nowej 
wystawie z Elną Gistedt w roli tytułowej. 
Reżyserja K. Wyrwicz-Wichrowski. 

Bilety na premjerę już:są do nabycia w 
kasie zamawiań od 11—9 w. bez przerwy. 
Akademicy korzystają z 25 proc. zniżek od 
cen biletów. 

— Dnie Szopenowskie w Wilnie. Komitet 
„Dni Szopenowskich* organizuje, jako dru- 
gą imprezę artystyczną poranek dla mło- 
dzieży oraz szerszych warstw  społeczeń- 
stwa, poświęcon ści Fr. Chopina, 
w sali Konserwatorjum (ul. Końska wejś- 
cie wprost Ratusza) w niedzielę nadchodzą 
cą o godz. 12 w poł. po cenach najniżs: 
od 20 gr. Udział biorą: prof. Konst 
Święcicka (śpiew), Halina Kalmanow 
na, absolwentka Konserwatorjum Wileń 
go (fortepjan), Janina Sumorokowa (dekla- 
macje), oraz prof. Michał Józefowicz (sło- 
wo. wstępne). Biłety w Biurze „Orbis* (Mie 
kiewicza 11-a), oraz w dzień koncertu w 
kasie Konserwatorjum od g. 11 r. 

   
     

    

    

  

  

    

  

— Komitet Dni Szopenowskiek łącznie z 
Włleńskiem Tow. Filharmonicznem urządza 
jutro w czwartek dnia 20. 10. jedyny Kon- 
cert pierwszego laureata tegorocznego kon- 
kursu Szopenowskiego Aleksandra Unińskie 
go 

  

      

"Bilety sprzedaje Biuro „Orbis* (Mickie- 
wicza 11—a od g. 9—7 w). 

RADJG 
ŚRODA, dnia 19-go października 1932 roka. 

  

11,40: Przegląd prasowy. Kom. i czas, — 
15,15: Program dzienny. 15,20: Słynni w 
tuozi na płytach. 16,00: Audycja dla dzieci. 
16,25: Uiwory Debussy'ego (płyty). 16,40: 
„Fragmenty z życia i twórczości Norwida”. 
17,00: Aud. dla naucz. muzyki. 17,15: Weso- 
łe piosenki (płyty). 17,40: „Opieka nad mło- 
dzieżą bezrobotną* — odczyt. 17,55: Prog- 
ram na czwartek. 18,00: Muzyka taneczna, 
18,55: „U wrót żelaznych Dunaju* — odczyt. 
19.10: Rozmaitości. 19,15: „Aktualne zagad- 
nienia litewskie* — odczyt. 19,30: „Realizm 
w literaturze współczesnej — felj. 19,45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Muzyka 

lekka. 20,55: Wliadomości sportowe. Dod. do 

pras. drz. radj, 21.05: Koncert kameralny —- 
22,00: „Na widnokręgu”, 2 : Muzyka tane- 
czna. 22,40: „Krew na per ch* (z Rewolu- 

ji Francuskiej) felj. 22,55: Kom. meteor. — 

23,00: Muzyka taneczna. 

ROWIMĄI RADJGWE. 

PAMIĘCI NORWIDA. 

Dzisiaj o godz. 16.40 przed mikrofonem 
wileńskim zabierze głos p. Zygmunt Falko- 
wski, który przypomni  radjosłuchaczom 

ważniejsze fragmenty z ia i twórczości 

Cyprjana Norwida, w związku z przypada 

jącą roczni wielkiego poety.  Prelegent 

szkicująe ważniejsze fazy z biografji twór- 

cy „Promethidiona* zatrzyma się dłużej na 

okresie młodzieńczym poety i ostatnich mie 

siącach jego ży w przytułku paryskim. 

     
  

    

    

   

  

      

     

      

  

   

ODCZYT I FELJETON. 

W dzisiejszym programie radjowym wi 
leńskim radjosłuchacze winni zwrócić uwa 
gę na dwie prelekcje, a mianowicie odczyt 
prot. Stefana Kempistego p. t. „U wrót że- 
laznych Dunaju*, który wygłoszony zosta- 
nie o godz. 18,55 oraz feljeton p. bietv 
Minkiewiczówny p. t. „Krew ma perukach“, 
który będzie impresją na temat Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej (godz. 22,40). 

    

DWIE CIEKAWE AUDYCJE MUZYCZNE. 

audycyj muzycznych środowego 
wyróżnia się czterdziestominuto- 

z płyt gramofonowych, podczas 
my najlepszych wirtuozów 

świata w tej liczbie Paderewskiego, Kreis- 
lera, A. Sari, Hubermana, Kiepurę i in. Po- 
czątek audycji o godz. 15,20. Następnie o g. 
16,25 nadany zostanie kwadrans muzyczny 

poświęcony twórcz: 

      

      

reklama, tysiąc razy lepsza niż na 
tych waszych lotnikach i raidzie na- 
około świata. 

— Ależ jemu się nie uda — wark- 
nął von Eichmann. 

— Nic nie szkodzi. Trzeba działać 
szybko zanim się ten warjat rozbije. 
Pozwolą mi panowie działać. Każda 
minuta jest droga — strzelił błyska- 
wieą zimnego spojrzenia. 

— Dobrze powtórzyli szłonko- 
wie Rady Nadzorczej. 

Johnson nacisnął guzik dzwonka. 
Sekretarz z pliką papierów do rapor- 
tów. 

— Mr. Brack wiadomość dla sym- 
patyzującej z nami prasy. 

— Słucham mister. 
— Samolot „Unitas* — dyktował 

Johnson — piłotowany przez lotnika 
A. G. A. Trustu Jana Czajora według 
radjodepesz, otrzymanych przer chwi 
lą ze stacyj irlandzkich kieruje się na 
zachód w*prostej linji do Nowego Jor 
ku, obierając drogę Lindberga. Wed- 
ług biuletynów  meieorołogicznych 

nad Oceanem AHantyckim panuje de- 

skonała pogoda, warunki więc lotu 
stają się wymarzone. O ile pilot nie 
zbłądzi, lub nie natrafi na nieprzy 
chylne warunki atmosferyczne lądo 
wanie odbędzie się na lotnisku w No 
wym Jorku jutro około godziny 5-ei 
po południu według czasu berlińskie- 
go. 

  

      

   

    

— Hallo, mister Johnson — wy- 
sapał Lebentisch — ile on wziął be 
zyny. To bardzo ważna okoliczność. 

— Zaraz się dowiemy. — Johnson 
wziął słuchawkę aparatu i pocisnął 
guzik automatycznej centrali wewnę- 

trznej. 

  

Wet LSE NSS KI 

OFIARY 
Ku uczczeniu śp. Piotra Ławińskiego, za- 

cnego obywatela i patrjoty, składam na och- 
ronę im. Ks. Biskupa Bandurskiego — 10 zł. 

Bolesław Wit-Święcicki. 

Wystawa objazdowa. 
Instytut Propagandy Sztuki zorganizował 

wystawę objazdową dzieł malarstwa i gra: 
ki najwybitniejszych artystów warszaw- 
skich. Wystawa jeździ razem z zespołem Ne 
duty i wystawiana jest w tym samym loka 
lu, w którym wieczorem odbywać się ma 
przedstawienie. W; Wilnie wystawa otwarta 
będzie na jeden dzień 20 października w 
godzinach od południa do zmierzchu. Ma 
ona ceł wyłącznie propagandowo-kultu: 
ny i z tego względu ceny biletów zostaży 
określone na 45 groszy normalne i 25 gro- 
szy ulgowe — dla akademików, żołnierzy i 

    

Rewelacja daia! Film o niezwy 

Człowiek, Którego zabiłem 
W rolach głównych: Licnel BARYMORE, urocza Nancy Carrol, słynny amant Philips Holmes. 

To film, o którym mówić będzie całe Wilno 
Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Człowiek, który zabił", który był demonstrowany w jed 

nem z kin wileńskich — NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz 4, 6, 8 i 1015, 

Diwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Fileńska 38, tel. 9-26 

UWAGA! 
To film,ektóry wstrząsnął sumieniem świata 

młodzieży szkolnej. Z Włlna wystawa skie 
rowana zostanie nazajutrz do Grodna, Su- 
wałk i t. d. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
GDZIE DZIŚ NIE KRADNĄ? 

Przed dwoma dniami zatrzymany został 
przez posterunkowego policji niejaki p. Al. 
Klimaszewski z ulicy Kalwaryjskiej za po- 
pełnione przez niego wyjiroczenie natury 
administrałcy jno—karnej,  inhezej mówiąc, 
za zakłócenie spokoju publicznego w stanie 
delek6 nietrzeźwym. W; ten oto sposób zna- 
lazł się p. Klimaszewski w jednej celi z po- 
dejrzanymi osobnikami, których p. Klima- 

pbdarzył widocznie pełnią zaufania, 
bowiem wkrótce zasnął. 

Gdy się obudził zauważył z  przeraże- 
niem iż pedezas snu skradziono mu z palca 
prawej ręki wartościowy pierścionek. Tym 

    

      

Nr. 240 (2482). 

razem p. Klimaszewski sam sie zwrócił do 
policji prosząc © odnalezienie straty. 

W: wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia zostało ustalone, że kradzieży tej doko- 
nali znani złodzieje Czerniawski oraz przy* 
były de Wiilna na gościnne występy zło- 
dziej z Jabłonna posiadający nazwisko © nie 
eo dziwnem brzmieniu Jojna Koziróg. 

Pieścionek zwrócono poszkodowanemu. 
Czerniawski i Koziróg będą mieli © jedną 
jedną sprawę więcej. (e). 

NA ZABAWIE, 

W dniu 16 bm. na zabawie 3 pułku sape 
rów przez żołnierza, którego nazwiska nara 
zie nie ustalono został uderzony bagnetem w 
pierś Sawko Józef bez stałego miejsca zamie 
szkania. Lekarz pogotowia ratunkowego po 
udzieleniu pomocy, odwiózł Sawkę do szpi 
tala Św. Jakóba w stanie nie zagrażającym 
życiu. 

  

wartości artystycznej! Film, który poruszy] cały świat! Kreacja nad kreacjamił 
Według powieści Rostanda. 
Wspaniała realizacja genjaln. 
mistrza Ernesta LUBICZA. 

  

nżwiękowe Kino 

CASINO 
*% lalka 47, tel. 15-41. 

bohat. filmów 
w prześlicznym 

100% dźwięk, 

Ceny od 25 gr. 

Zwęk. teatr świetlny 

PAN 
:l. Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Najbardziej miła para kochanków, niezapomn. 
„Wschód słońca” i 

Dziś ostatni dzień 
filmu rekordowego powodzenia 

Jako następny program zapowiadamy 
najweselszy film niezrównanych komików 

„Siódme niebo" 

CZŁOWI 

Janet Gaynor i Charles Farrel 

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

Śpiewy I tańce rosyjskie. 
Nad program: Kodatki dźwiękowe. 

Dla młodzieży dozwolone: 

EK-MAŁPA 
Flip i Fiap „W legji cudzeziemskiej”" 
  

KINO -TEATR 

WER 
UL. WIELKA 25 

z okresu 

Film, o któr. cały świat mówi! 
Najwspanialsze arcydzieło lotnicze 

wojny wszechświatowej SKRZYDŁA 
NAD PROGRAM: W TAJEMNICZYM WĄWOZIE —- znak. film sensac.-awanturn. z udzisłem niezrówn władcy 

dzikich prerji—Jehna Watersa—grożźn rywala Toma Mixa. 

Dramat miłości i bohaterstwa. 
W rolach główn: Klara Bow 
i Charles Rogers. 

Eo cbrazėw przygrywa dwie orkiestry. 
  

Wobec Dźwiękowe Kino 

LUX 
iekiew. ||, tel. 15-61 

Bawięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
wi. Wielka 36. 

aktach.   
ków Pat i Patachon jako Don Kiszat. 

kolosalnego 
powodzenia i na žąd. 
Sz. Publiczności jesz- 
cze tylko kilka dnii 

Dziś wielki podwójny pregrzm! 100% 
najnowsze arcydzielo Joanny Grawferd p.t 

dźwięk. 

Najda trojka 
Piekło miłości niewinnych psrzeczonych 

Życie i obyczaje naszej złotej młodzieży. W rolach głównych: Jean Grawferd, Anite Page, Dorota 
Sebastjan i Robert Montgemery. Nad program: Sensscyjno-artystyczny przebój dwóch niebieskich ptasz- 

Wysoce artystyczna komedja-farsa w 10 sktach. 

KAWIARNIA 
„Wielka Gastronomia" 

ul. Mickiewicza 28 

  

Olgą Czechową 5.2... 
Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy 

ujczeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-ej 

srcywspan. 
dram. w 10 

ZIEMNIAKI 
Gracja, Woltmany,. 

poleca wagonowo węgiel | KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Aby dać możność szerszej publicz- 
ności korzystania ze smacznych i po- 
żywnych śniadań, obiadów i kolacyj 

„ROLNIK“ 
Powiatowa Spółdzielnia. 

poczta Wilejka. 
  

EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

  

EB KTO 
nadeśle swój charakter pisma 

oraz imię, miesiąc | rok urodzenia 

OTRZYMA LOS 
do I-ej klasy 26-ej Loterji Państwowej. wybra- 

słynnego 

astrologa Szyllera-Szkolnika na zasadzie obli- 
czeń kabalistycznych i astrologji po uprzedniem 
wpłaceniu do P. K. Q. za Nr. 18607 należno- 

pół losu 20 zł., 
cały los 40 zł. Losy wysyłamy natychmiast po 
otrzymaniu gotówki. Główna wygrana miljon zł. 
Ciągnienie l-ej klasy już 17 listopada I€32 r. 

Do każdego losu Kolektura dołącza 
własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera- 

numeru. 

ny zupsłnie bezinteresownie przez 

ści za ćwierć losu 10 zł., 

Uwaga: 

Szkolnika wybranego przezeń 

Adresować: 

Kolektura Loterji Państw. Ne 757, 
Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34. 

— Hallo, hangary? kto nalewał 
benzynę dla „Unitasa*? Acha, Hebra, 

dawać go tutaj! 
— Wyście nalewali benzynę? — 

pytał Johnson olbrzyma, gdy ten się 

zjawił. 
— Ja, pomagał mi 

Fryc... 
— Dość! Ileście naleli? 
— Niby 4.000 litrów, ale myśle, 

że wziął jakie 4.500 
— To mu wystarczy — odprawił 

ruchem ręki kłaniającego się Hebrę, 
który w myślach żegnał się już z po- 
sadą dozorcy lotniska. 

— Założę się o tysiąc dolarów. że 

przeleci — zawołał Johnson. 
— Trzymam jeden na sto, że spa- 

dnie rzucił von Eichmann. 
Gardziele maszyn rotacyjnych 

przez cały dzień wypluwały czarną 
ślinę dodatków nadzwyczajnych. Tłu 
my gromadziły się przed gmachami 
redakcyj, żądając wciąż nowych szcze 
gółów o locie. Miejskie biura Aerotru 
stu obłegane były przez chciwą no- 
win publiczność. Telefonistki na mię- 
dzymiastowej stacji mdlały Zz przepra 
cowania. W południe na giełdzie ak- 
cje  „American—Germany—Aerotru- 
stu* osiągnęły zwyżkę 270 punktów, 
wykazując stale tendencję zwyżkową. 
Przed samem zamknięciem giełdy, po 
ulewie dodatków nadzwyczajnych 
kurs podwyższył się o 800 i pół punk- 
ta. Johnson zacierał ręce i nucił we- 
sołe piosenki. 

— —- A 00, czy nie wspaniały bus 
mówił do sekretarza — ter- 
idzie w górę! Gdy Czajor 

Czajor, bo 

  

  

  

    

sines 
mometr 

osiągnie Nowy Jork zobaczy pan co 

to będzie dla nas za sukces. 

  

    

  

  

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

London) 
Stowackiego Nr. 1 m. 10 

telefon 838. 

2 mieszkania 
5 i 6 pokojowe ze wszy- 
stkiemi wygodami do 
wynajęcia. Informacje 

od 9 do 11 i od 3 do 5. 
Zawalna Nr. 60 m, 10. 

  

  
— Ale czy osiągnie — mruczał 

sceptycznie mister Breck. 
— Tysiąc dolarów za jeden, że 

osiągnie. Ja wierzę w swoją gwiazdę 
i w siły tego polskiego lotnika. Zo- 
baczy pan. Oni mają więcej szczęścia 
niż rozumu. 

— Możliwe. 
E Nietylko možliwe, ale pewne. 

Wie pan, silna wiara jest jednym 7 
najważniejszych warunków powodze 
nia. Gdym dwadzieścia lat temu no- 
sił na swoich barkach worki na Bro 
dwayu, miałem już w sobie tę siłę 
i pełnię wiary, że zdobędę majątek. 
I we wszystko tę siłę wkładam. Gdym 
zakładał tę linję zgóry byłem prze- 
konany, że mi się uda. Nie tak — to 
lak. Nawet jestem zadowolony z tego, 
że ten warjat skradł aparat, bo nie- 
bardzo dowierzałem tym rozreklamo 
wanym lotnikom niemieckim. Znam 
się dosyć na ludziach, a oni nie podo* 
bali mi się w podchodzeniu do apa- 
ratu, A nie wiem, czy pan widział 
jak ten Czajor odlatywał? Szkoda. 
Powiadam panu, to było coś niezwyk 

łego. Tak odrazu bez trudu wystarto- 
wać, przy tak pełnym rezerwoarze. 
może tylko as pierwszej klasy. Ale 
Niemcom nie wsmak, wściekali się i 

wściekają. Kłueg i Lebensblum, któ- 
rzy mieli jechać naokoło świata żą- 
dają odszkodowania. Kpię sobie z 
nich i z nacjonalistycznej prasy. 70- 
bacz pan co za idjotyczne nonsensy 

wypisują te szmaty. 
Rzeczywiście wieczorna prasa na- 

cjonalistyczna, nieprzychylna Aerotru 
słowi uderzyła na alarm, dopatrując 
się w tem intrygi ze strony czynni- 
ków nieprzyjaznych Niemcom, a dzia 

  

prasownia i gremplarnia maszynowa 

„EXPRESS“ — Wilno, tei: 17-02 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 

nie odkurza ubrania i grempluje materiały na е 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje st 

brania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

Zwróćcie się do „EXPRESSU* — telefon 17.00 

— Proszę się przekonać! 

  

Br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i mcezopiciowe — 

Wileńska 3 tei. 567 
od godz. 8—1 1 4—-. 
  

Akuszerka 

Marja Laknerovė 
przyjmuje od 9 do 7 wieex 
:lica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P, Nr. 69. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

Zjednocz. Kop. Górnośl. „PROGRESS* ko- ZAKŁAD 
p RER Er Tanos RA Ma- CENY NA WSZYSTKO ZNIŽONE Elektro-Techniczny 
tyłda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. DO MINIMUM! a. 

Wagonono 1 об jedne; Ronny "w szczelnie B. Kulaszyński. Przyjmuje wszelkie robote 
zamkniętych i zaplombowanych wozach elakientadkure zi 

dostarcza EDS GOGR WPP GP EH W GW ED GH GH GÓGE ERGO ładowanie i naprawa 

akumulatorów 

M.DEULL "CG permeemeeaczz7 a T Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, Akuszerka 

M. Brzezina ' 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
lewo Gedeminowską 

Grodzka 27. 
W.'Z. Nr. 3093 

Mieszkanie 
i-pokojowe z kuchnią 

DO WYNAJĘCIA 
na Zwierzyńcu. 

O warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Ku- 
rjera Wileńskiego" pod: 

„Mieszkanie“ 

Wielka 31 

    

  

Francuska 
może mieć pokój osobny 
i utrzymanie za konwer= 
sację i lrkcje. Szczegóły” 

do omówienia ustnie. 
Adres: Zskretowa 16—2 

EEFFEEEFE   8520 

łającym na korzyść Polski. Ciężkie,. 
grube berty wymierzone zostały na 
szpaltach pism, począwszy od artyku 
łów wstępnych aż do sążnistych de- 
pesz na następnych kolumnach. Nie- 
które pisma żądały poprostu wysła- 
nia noty dyplomatycznej do rządu: 
polskiego, celem wytłumaczenia, co 
właściwie miało oznaczać wysłanie: 
pilota Jana Czajora do Berlina, by 
skradł najlepszy niemiecki samolot. 
Na następny dzień zostały zapowie- 
dziane liczne zebrania hitlerowców. 
w kompletnem umundurowaniu, ce- 
lem zademonstrowania przeciwko tra: 
ktatowi wersalskiemu, odszkodowa- 
niem „„American—Germany—Aerotru 
stowi“. 

Dopiero około godziny 9 wieczo- 
rem „Germania“ wypuściła nadzwy- 
czajny dodatek, przynoszący wiado- 
mość, że „Unitas* rozbił się na peł- 
nem morzu a lotnika wyłowił angiel- 
ski okret „Kanada“. W pot godziny 

potem „Berliner Tagenblatt* podał 
wiadomość w nowym (jedenastym z 

rzędu) dodatku, dementując nieścisłe 
informacje „Germanii, zaprzeczone 
też przez „Biuro Wolf: „Unitas““ 
był widziany przez duński statek 
„Hansveden*, gdy w doskonałej for- 
mie przelatywał w stronę zachodu, 
trzymając się stale wysokości 1000 m. 
Trzecia część drogi była poza boha: 
terskim lotnikiem. Jednakże Biuro 
Wolfa donosiło, że na środkowym pa- 
sie Atlantyku barometr spada i prze- 
widywany jest szkwał, wiejący z po- 
łudniowego zachodu, a więc w kie- 
runku przeciwnym drogi „„Unitasa“- 

Ostatni to był tej nocy dodatek 
nadzwyczajny. (D. e. n.) 
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