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Więcej nas łączy niż dzieli 
W r. 1919 i 1920 przeżywaliśmy 

tu na ziemiach wschodnich chwile 

podniosłe. Wkraczały wojska polskie, 

odzyskiwaliśmy wolność po  półto- 

rawiekowej niewoli, zwyciężaliśmy bol- 

szewików. Lata 1921, 1922, 1923 po- 

winny były być miesiącami miodowe- 

mi naszego bytu państwowego. A 

jednak, jakże wtedy byliśmy skłóceni. 

Antagonizm istniał nietylko pomiędzy 

włościaninem, a ziemianinem, nauczy- 

cielem, a księdzem lecz pomiędzy 

urzędnikiem, a ziemianinem, urzędni- 

kiem a księdzem, a nawet oficerem i 

ziemianinem, temi warstwami zdawa- 

łoby się przez samą tradycję pomię- 

dzy sobą sharmonizowanemi. „Siła 

złego na jednego" —powiada przysło- 

wie i dlatego niechcielibyśmy zwalać 

wszystkiego na partje polityczne dziś 

już dostatecznie, aczkolwiek dosta- 

tecznie słusznie spostponowanemi. 

Lecz co to jest partja? Zespół ludzi 

który nie miałby nic do roboty, któ- 

ryby nie ciągnął dla siebie żadnych 

korzyści — gdyby nie kłócił kogoś z 

kimś. W społeczeństwie idealnie zgod- 

nem nie mogą powstać partje, musi 

być jakiś antagonizm, jakaś kłótnia, 

aby partja powstała. 

Kiedy nam ktoś zarzuci, że zbyt 

prymitywnie to ujmujemy,to odpowiemy 
że chcemy pisać o stosunkach prymi- 

tywnych. Chcemy pisać o naszych po- 
wiatach, które jak wstęga Rzeczypo- 

spolitej leżą wzdłuż granicy bolsze- 

wickiej. W powiecie stołpeckim skłó- 

ceni zasadniczo, teoretycznie, po- 

litycznie pomiędzy sobą urzędnik, 
ziemianin, oficer, ksiądz, jednym sło- 

wem przedstawiciele polskiej inteli- 
gencji dziwne sprawiają wrażenie. O 

co skłóceni? Kto w Warszawie, Kra- 

kowie, Petersburgu miał racje w 1914 

roku. Nie mówię tu antagonizmach, 

emulacjach nieporozumieniach perso- 
ualnych. Te należą do natury ludz- 

kiej. Ale spory zasadnicze w Stolp- 

cach, czy Wołożynie? Czyż nie wy- 

raźne jest, że to, co tam zasadniczo 

polskiego inteligenta łączy staje 
mu daleko wyraźniej, realniej, kon- 

kretniej przed oczami, niż to, co go 

zasadniczo dzieli.  Niebezpieczen- 
stwo bolszewickie swieci mu przecież 
swą łuną wprost w oczy. 

Nie chcemy tu pisać propagandowe- 

go artykułu. Nie chcemy powtarzać te- 

go, co zresztą jest prawdziwe i słusz- 
ne, że B.B. tworzy prawdziwą konso- 
lidację społeczną. Stormołujemy to ina- 
czej. Nie pozytywnie, lecz negatyw- 
nie. Upadek wpływów partyj- 

nych jest tym czynnikiem, który zbli- 
żył do siebie wszystkie warstwy lud- 
ności. 

Drugim takim czynnikiem będzie 

praca wspólna. Widzieliśmy to w 
kołach regjonalnych jedynki, widzie- 
liśmy gdzieindziej w pracy  społecz- 
nej. Na pierwsze posiedzenie poprzy- 

chodzili ludzie patrzący na sie z naj- 
dalej idącą nieufnością. Gdyby byli 
cow-boyami mieliby ręce na rewolwe- 

rach, gdyby to wypadało żegnaliby 
się siebie nawzajem znakiem krzyża 
i mówili: „a kysz, a kysz,* jak w „Dzia- 

dach* Mickiewicza. Każdy nietylko 
podejrzywał sąsiada, że czycha na je- 
go zgubę, lecz był zupełnie serjo 
przekonany, że między nim, a sąsia- 
dami nic wspólnego nie ma. Potem 

Się rozgadano przy wspólnej pracy. 
Potem znaleziono pomiędzy sobą ty- 
le podobnych, łącznych, identycznych 
nietylko nastrojów i sentymentów, 

lecz przekonań i punktów widzenia. 
Niegdyś Sejm był centralą, od  któ- 
1Eg0 szły kłęby kłótni na państwo. 

Dziś wiejki klub jedynki jest ogni- 
skiem wspólnej pracy, poznania się 
wzajemnego, a więc zbliżenia się 
powszechnego.—Można te słowa, któ- 
re tu wypowiadamy  sarkastycznie 
przedrzeźniąć, Ale będzie to jedyną 

polemiką. Nie można bowiem praw- 

dzie tych słów zaprzeczyć. 

W naszym każdym powiecie wska- 

zać możemy na dziesiątki ludzi, któ- 

rzy niegdyś zwalczali się namiętnie, 

dziś pracują razem. Są ludzie, któ- 

rych te złości. Tego, kto państwo 

chce budować silne — może to tyl- 

ko cieszyć. 
Pisząc o inteligencji, nie znaczy 

abyśmy w całym kraju uznawali za 
żywioł godny uwagi jedynie klasy 
oświecone. Nie znaczy również, abyś- 
my nie uważali, że również w  sto-* 
sunku żydów i innych mniejszości na- 
rodowych do państwa polskiego nie 
zaszły ogromne zmiany. Żydzi orga- 
nizują w czasie wyborów do rad 
miejskich listy odrębne. To ich pra- 
wo. Lecz nietylko, że wśród tej częś- 
ci ludności zaginął zasadniczo-nie- 
chętny stosunek do państwa polskie- 
go, jaki przeważał w 1919 r., lecz 
można nawet powiedzieć o szerzeniu 
się pewnego państwowego sentymen- 
tu wśród ludności żydowskiej nie 
objętej wpływami propagandy  bol- 
szewizmu, niestety grasującej tam 
energiczniej, niż gdzieindziej, 

Ale troską naszą jest jednak inte- 
ligencja polska, bo w kraju naszym, 
w województwach Poleskiem, Nowo- 
gródzkiem, a nawet Wileńskiem, poza 
Wilnem jest to element słaby i wzmoc- 
nienia wymagający. Taki fakt, jak ogło- 
szenie przez redakcję „Życia Nowo- 
gródzkiego* komunikatu o czasowem 
przerwaniu wydawnictwa jest faktem 
o znaczeniu głębszem i będącem 
przestrogą. Komunikat ten wywołała 
sytuacja finansowa pisma, innemi sło- 
wy jest on wyrazem słabego czytel- 
nictwa gazet u nas, a zwłaszcza ga- 
zet o charakterze inteligenckim, jakim 
było „Życie Nowogródzkie*. 

Kilka słów należy mu poświęcić. 
Przez cały czas swego istnienia „Ży- 
cie Nowogródzkie* było organem do- 
brze redagowanem. Było jeśli nie ob- 
liczone, to- że się tak wyrazimy—ce- 
lowane było na urzędnika państwo- 
wego, na nauczyciela, to jest na część 
inteligencji mającej u nas często bar- 
dzo radykalne przekonanie. A jednak 
iono z biegiem czasu wciągnęło się 
i dało się unieść hasłom solidaryzmu 
społecznego, które B. B. głosi. W wa- 
runkach w których wychodziło „Życie 
Nowogródzkie* raz jeszcze powtórzy- 
my, było organem dobrze redagowa- 
nem. Przedewszystkiem nikogo me- 
chanicznie. nie naśladowało, nikogo 
nie małpowało, nie przejmowało ш- 
czyich redakcyjnych koncepcji, nie 
kalkowało na swoich szpaltach cu- 
dzych rubryk. Przeciwnie nawet w 
dziale korespondencji znałazło swoją 
oryginalną formę. Redaktor Zdano- 
wicz jest bardzo zdolnym człowiekiem, 
którego stać było zawsze na swoją 

oryginalną koncepcję. Potrafił koło 
siebie skupić szereg zdolnych i ży- 
wych sił literackich. Potrafił być tym 

posterunkiem prasy polskiej najbar- 

dziej na wschód wysuniętym, który 
wżerał się w różne warstwy społecz- 
ne i zyskiwał czytelnika dla prasy 

polskiej. W chwili, gdy pracę swą 

przerywa należą mu się te słowa u- 

znania, bo na nie rzetelnie zasłużył. 
Ale sam fakt przerwania wydaw- 

nictwa, choćby na czas najkrótszy 
wskazuje bądź co bądź na kruchość, 
na słabość warstwy inteligenckiej w 
województwie nowogródzkiem. Dlate- 
go nasze słowa o „pracy wspólnej*, 
„jednym stole posiedzeń", jednym 
warsztacie pracy społecznej to, na na- 
szym zwłaszcza terenie, nie są komu- 
nałem lecz potrzebą społeczną. red. 

  

CZYś SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TENIETYCH KLĘSKĄ POWODZI? 
Ч ' Konto P.K.O. ur. 82108 

Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tel.: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kołejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

   

Brotey b. więźniów brzeskich 
ODBĘDZIE SIĘ W LISTOPADZIE 

WARSZAWA. 17.9 (tel. wł. „Sło- 

wa''). Prokuratura warszawska spo- 

rządziła akt oskarżenia przeciwko b. 

więźniom brzeskim. Akt oskarżenia о- 

bejmuje 11 osób, a mianowicie: Bar- 

lickiego, Libermana, Dubois'a, Mastka, 

Pragiera, Ciołkosza z PPPS, Kiernika 

i Witosa z Piasta, Bagińskiego i Put- 

ka z Wyzwolenia, Sawickiego ze Stron 

nictwa Chłopskiego. Wszyscy oskarże 

ni są z artykułów 100 i 101 K. K. 

Proces b. więźniów brzeskich, któ 

ry poprzedziło śledztwo, prowadzone 

przez sędziego Demanta, będzie naj- 

większym procesem politycznym w 

* ® 

Artykuły kodeksu karnego, z których są 
oskarżeni b. więżniowie brzescy, brzmią jak 

mastępuje: 
Art. 100. Winny zamachu na ustalony w 

drodze praw zasadniczych ustrój państwo- 
wy Polski albo na całość terytorjaum pań- 
stwowego ulegnie karze więzienia beztermi 
nowego. jeżeli zamach taki ujawniony był 
odrazu i został stłumiony bez. użycia Środ- 
ków nadzwyczajnych winny ulegnie karze 

zamknięcia w ciężkiem więzieniu na lat od 
10 do 15-tu, 

Polsce. Akt oskarżenia sporządzony 

przez wice-prokuratorów Rauzego 1 
Grabowskiego został już przesłany do 

8-go Wydziału Sądu Okręgowego w 

Warszawie. 
Termin rozprawy nie został jeszcze 

wyznaczony i prawdopodobnie odbę- 

dzie się ona w listopadzie. Decyzji w 
tej sprawie należy oczekiwać w dniach 

najbliższych. Niewiadomo również, kto 

'z sędziów będzie wchodził w skład 

kompletu sądzącego. Wymieniane są 

tylko nazwiska oskarżycieli, którymi 

będą autorzy aktu oskarżenia wice- 

prokuratorowie Rauze i Grabowski. 

s ы 

mocą członków sprawujących rząd i zastą- 

pienie ich przez inne osoby wszakże bez 
ziniany zasadniczego ustroju w Polsce win- 
ny ulegnie zamknięciu w ciężkiem więzieniu 

na czas od lat 10 do 15-tu. 
Przez zamiach rozumiane będzie zasów- 

„no dokonanie jednej z powyższych zbrodni 
jak i jej usiłowanie. 

Art. 101 K. K. opiewa: Winny przygo- 
towywania zbrodni, przewidzianej w art. 
100, ulegnie zamknięciu w ciężkiem więzie- 

nia na lat od 10—15. 
Jeżeli celem zamachu było usunięcie prze 

Uiecie sprawcy zamachu pod Komorqem 
LWÓW, Pat. W związku z podłożeniem 

szyny na torze kolejowym obok Komorna 
pow. rudzkiego w województwie Iwowskiem 
otrzymujemy ze źródeł miarodajnych infor= 
macje. że Sprawca został wykryty i ujęty. 
Okazał się nim Wasyl Maćkow, lat 23, wyz- 
nania grecko-katolickiego. Przyznał się on do 
winy i podał, że przed odbyciem służby 

wojskowej pracował przez 5 lat jako robotnik 
kolejowy. Obecnie, chcąc uzyskać pracę na 
kolei, użył podstępu, a mianowicie podłożył 
szynę na torze, potem zaś zawiadomił straż- 
nika „kolejowego, że zauważył przeszkodę 
i usunął ją, aby nie dopuścić do katastroty. 
W ten sposób chciał zwrócić na siebie 
uwagę. 

  

SPÓR POLSKO-LITEWSKI W HADZE 
Memorandum rządu litewskiego 

KOWNO, Pat. Rząd litewski 
przesłył memorandum do Try- 
bunału w Hadze, zaznaczając, że 

Litwa zawsze starała się drogą 

pokojową:załatwić konflikt wi- 

leński pomimo, że została — jak 

mów! memorandum napad- 

nięta przez Polskę. Jednak, bio- 

rąc pod uwagę polityczne, kul- 

turalne, gospodarcze | prawne 
znaczenie Wileńszczyzny dla 
Litwy, tej ostatniej nie można 
odmówić zastosowania conaj- 

mniej pokojowych represyj. 
Prawo międzynarodowe do- 

puszcza, w-g memorandum, te- 
go rodzaju represje pod warun- 

kiem, ze nie będą ene szkodziły 

interesom państw trzecich. Dalej 
memorandum powołuje się na 
art. 23 paktu Ligi Narodów oraz 
zwraca uwagę na okoliczność, że 

Litwa nie podpisala «konwencji 

barcelońskiej w sprawie wolne- 

  

Liga Narodów o światowym kryzysie 
GENEWA. PAT. — W drugiej komisji niebezpiecznem, konieczna jest natychmia- jowych obrad sesji Rady i została odroczo 

go tranzytu | dlatego nie jest 
jakoby obowiązaną otwierać nor- 
malną komunikację pomiędzy 
Kłajpedą a Wilnem i Grodnem. 

Brak komunikacji bezpośred- 
niej z Libawą i Rosją sowiecką 
nie dotyka, zdaniem rządu litew- 
skiego, interesów państw trze- 
cich, gdyż Łotwa posługuje się 
innemi linjami kolsjowemi, a 

Rosja sowiecka kieruje swój 
eksport do morza Czarnego. Do- 

tychczas ani jedno z państw trze 

cich nie zwracało się do rządu 
litewskiego z prośbą otwarcia 
linji komunikacyjnej, łączącej 
Wiino z Libawą. Z punktu wi- 

dzenia interesów Litwy— kończy 
memorandum rządu litewskiego 
komunikacja na odcinku Land- 

warów—Koszedary nie może być 

otwarta doputy, dopuki nie zo- 
stanie uregulowana  kwestja 
Wilna. 
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NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Esi Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk $t, Michslskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-ws „Ruch”. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Ksi Polska — St. 
POSTAWY — Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Rach”. 
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TYTUS FILIPOWICZ 
Podczas wakacji bawił w Wilnie 

p. Tytus Filipowicz, ambasador Rze- 
czypospolitej w Stanach Zjednoczo- 
nych. Przyciągnął go do nas urok „mia- 
sta pięknych kościołów*, Bawił jako 
turysta. W niedzielę najbliższą przy- 
jeżdża jako gość B.B. z referatem, któ- 
ry ma wygłosić na radzie wojewódz- 

Pozamachukolejowym 
w Budapeszcie 

Stolica Węgier żyje pod wrażeniem 
straszliwej katastroiy kolejowej w Bia- 

ręką zbrodniczą. 
Przyczynia się do tego i ta okoliczność 
że pisma budapeszteńskie poczęły wy- 
chodzić w zmniejszonej objętości, tak 
że zgroza katastrofy, która stanowi je- 
dyny temat prasy, jest jeszcze bardziej kiej B.B. 

potęgowana. P. Tytus Filipowicz jest jedną z 
Na miejscu katastrofy stale jeszcze najciekawszych postaci historji pod- 

bawi komisja śledcza, policja, tajni zjemnego państwa polskiego, historji 
ajenci, żandarmerja, pionierzy, straża- walki z zaborcami. On to był towarzy- 
cy i tysiące publiczności. Rozbite CZĘ- szem Józefa Piłsudskiego w podróży 
ści usuwane były bardzo powoli, pPo- do Tokio. W czasie wojny japońskiej 
nieważ dostęp do wagonów  ZrZuC0- rząd Mikada zaprosił marsz. Piłsud- 
nych do doliny, był utrudniony. Dolina skiego do Japonji, mając na PCE 
oświetlona była w nocy zaledwie kilku ewentualne powstanie w Królestwie. 

latarniami i pochodniami, tak, że Po- W podróż tę udał się Marszałek razem 
mocy można było udzielić tylko lżej z p. Filipowiczem. 

rannym, lub tym, którzy nie stracili | Tytus Filipowicz był osobistością 
przytomności i sami się o pomoc Zgło- legendarną wtedy, gdy w Warszawie, 
sili. Dopiero nad ranem udało się przy Sosnowicach, Dąbrowie Górniczej, Ło- 
pomocy setek osób podnieść rozbite @21 šwistaly kule na ulicach. Opowia- 
wagony z doliny, a dopiero gdy W2E- dano cuda o jego zimnej krwi, odwa- 
szło słońce widzom przedstawił się dze, dawaniu sobie rady we wszyst- 

straszliwy obraz. Ze zdruzgotanych kich sytuacjach. Wiele prawdy, wiele 
szkieletów wagonów wyciągano mart- bajki tuła się jeszcze o jego osobie we 
we, zniekształcone ciała nieszczęśliw- wspomnieniach oficerów _ rosyjskich 
ców. Ciała układano na noszach i na- tym czasom poświęconym, jak we 
tychmiast przykrywano białe ni prze- wspomnieniach gen. Zawarzina. Opo- 
ścieradłami. Na innem miejscu groma- wjądano, że raz aresztowany i wieziony 
dzono podarte, zakrwawione ubrania, w wagonie pomiędzy dwoma żandarma 
walizki, dokumenty i t. p. mi, wypchnął jednego przez drzwi wa- 

Wiadukt przed stacją Torbagy od- gonu nazewnątrz, sam wyskoczył i u- 
dalony jest 35 klm. od Budapesztu, Są ciekł. Opowiadano także, że areszto- 
to dwa oddzielne mosty, ściśle obok wany i wprowadzony do kancelarji 
siebie stojące. Przez każdy most pro- :andarmerji, gdzie przez chwilę pozo- 
wadzi tor kolejowy. Obecnie pociągi stał sam, z chwili tej skorzystał, ubie- 
nieuszkodzony. Znalezione części mia- rając się w szynel oficera żandarme- 
szyny piekielnej noszą napisy: King rji, przypasowując szabię i wychodząc 
Baterie G. O. G. H. Light Long Lasting na ilicę — odsalutowując tylko po- 
Ust. i Marka Fabrićna, Wirlop Fabr. wstałym na widok przełożonego żan- 
W. Kraju. O drugiej -baterjj prasa darmom. Pan Filipowicz jest mężczy- 
węgierska stwierdziła, że chodzi O ar- zną wysmukłym, zgrabnym, bardzo 
tykuł czeskiej produkcji. Bomba ukry- przystojnym. Niewątpliwie imponował 
ta była w walizce, której części już sołdatom, gdy miał epolety i szablę 
znaleziono. Komisja dotychczas nie przy „boku. 
stwierdziła, czy pociąg wyrzucony zo- Powiedzieliśmy „państwo podziem- 
stał w powietrze ekrazytem, lub pro- ne“, Može to zawód p. Filipowicza za- 
chem strzelniczym. Przypuszczają jed- sugestjonował nam to porównanie. Bo nakowo, że chodzi o ekrazyt. Szef po- z wykształcenia jest on inżynierem gór- 
licji przypuszcza, że zamach dokona- niczym, dziedziną jego działalności 
ny został przy użyciu fulmikotonu, ma- zawodowej miała być kopalnia. Mło- 
terjału wybuchowego, chętnie używa- dość jednak oddał rewolucji, — właś- 
nego przez rosyjskich rewolucjonistów. ciwym jego zawodem, do którego jak- 

Według ostatnich wiadomości, po- by od kolebki był przedystynowany, 
licja znalazła ślady zbrodniarzy i podej była i jest dyplomacja. 
rzewa pewne indywiduum, które od- 
dawna policji jest znane. Już dawno z 
tak wielką gorliwością nie prowadzono 
śledztwa, jak obecnie. [uż w nocy poli- 
cja przesłuchała tysiące osób, buda- 
pesztański oddział daktyloskopiczny 
stale pracuje we dnie i w nocy, bo 
wiem na miejscu katastrofy znalezio- 
no podejrzane odciski palców. Po ca- 
łem państwie szukani są sprawcy. 
Energiczne śledztwo prowadzone jest 
w Budapeszcie, zwłaszcza w kołach 
znanych z działalności wywrotowej. 
Władze bowiem przypuszczają, że za- 
machowców należy szukać przede- 
wszystkiem w Budapeszcie, gdzie mo- 
gli przygotować sobie piekielną maszy 
nę i w mieście tem, leżącem w pobliżu 
miejsca katastrofy mogli się z łatwością 
po zamachu ukryć. 

Wyniki śledztwa oczekiwane są z 
wielkiem napięciem. 

wisku królewsko - polskiego posła w 
Wiedniu. Powołany przez rząd p. Mo- 
raczewskiego do Warszawy na stano< 
wisko wice-ministra spraw zagranicz- 
nych naraża się niektórym członkom 
tego rządu przez wzywanie da wypra- 
wy na Wilno (Niech Wilno pamięta, 
że miało w nim przyjaciela w czasach 
najcięższych!) potem przez odpra- 
wienie posła niemieckiego hr. Kessle- 
ra z Warszawy. Przerasta on jednak 
głową członków tego rządu i gdy rząd 
ogłasza jego dymisję na skutek incy- 
dentu z Kesslerem, popularność jego 
tylko wzrasta. Mianowany posłem de 
Azerbejdżanu — zostaje aresztowany, 
przewieziony do Moskwy, gdzie znęca 
się nad nim — przez ironję losu — 
wilnianin, syn zacnych rodziców, boł-- 
szewik zaciekły i szef moskiewskiej 
czrezwyczajki baron Romuald Pilier 
von Pilchau. Pokój Ryski oswobadza 

zoczamuwimnanawa P- Filipowicza, Wraca da Moskwy ja- 
ko nasz poseł. 

Niedługo pozostaje. Bolszewicy żą- 
dają wydalenia emigrantów - Rosjan 
z Warszawy i Borysa Sawinkowa. Fi- 
lipowicz żąda zamknięcia oddziału ko- 
munistycznego przeznaczonego dla pro 
pagandy w Polsce, a jawnie działają- 
cego w Moskwie. Ale nieboszczyk jan 

Zgromadzenia Ligi Narodów debatowano w stowa organizacja wielkich międzynarodo na na żądanie ministra  Curtiusa, z Dąbski, będąc wice-ministrem przy p. 
dn. 17 bm. na temat światowego kryzysu 
gospodarczego. Francuski minister  handłu 
Rollin wskazał na brak iaktycznych wyni- 
ków dotychczasowej działalności Ligi Naro- 
dów w dziedzinie gospodarczej. Rollin uwa- 
ża za konieczne przyznanie państwom eks 
portującym zboże taryf preferencyjnych 
wzamian za przyznanie państwom przemy- 
słowym ulg w taryfach kolejowych i cel 

nych, 

Dia zwalczania bezrobocia, które wyda- 
je się mówcy zjawiskiem bardzo groźnem i 

wych robót publicznych. 

Skarga Voiksbundu 
GENEWA, PAT. — W sobotę zbierze się 

Rada Ligi Narodów Na posiedzeniu tem roz- 
patrywane będą sprawy mniejszościowe. 
Między innemi na porządek dzienny wejdzie 
raport japońskiego referenta, dotyczący skar 
gi Volksbundu na temat incydeatu w okresie 
przedwyborczym na Górnym Śląsku, Jak 
wiadomo, sprawa ta była przedmiotem ma- 

Hiszpanja--republiką robotniczą 
MADRYT, (Pat). Kortezy po dy- 

skusji nad konstytucją przyjęły 170 
głosami przeciwko 152 wniosek s0- 
cjalistów, oświadczający, że Hiszpania 

jest republiką robotniczą. W kołach 
politycznych uważają głosowanie to 
za znamienne, ponieważ wykazuje 

przewagę elementów lewicowych. ,. 

  

stwier! że jako przewodniczący Rad, . 3 = 
gi As = miał czasu de A z. Skirmuncie, dezawuuje p. Filipowicza, 
odnośnemi dokumentami. cofa jego żądania stłumienia  propa- 

gandy komunistycznej na Polskę oraz 
Pomoc finansowa w sposób nieprzyzwoity, haniebny wy- 

dia Austrii pędza z Warszawy grupę Sawinkow- 
GENEWA, PAT. — Komitet finansowy ców. Filipowicz składa swój urząd. 

zakończył w dn. 17 b. m, wieczorem bada Paa z później posłem w Hel- 
siagłorsie, Brukseli, a później Amba- 

sie sprawų pomocy Naasowej da auta, zadorem_|Rzeczypospoliej. w” Waszyń” 
niejsz 250 ii lingów wy- tonie. Zajmując jeden z najciekaw- 

dak pete, ee > radialis szych na świecie posterunków, jest dy- 
cję. Jak słychać, kan- plomatą i politykiem o szerokich, świa- społeczne i administrację. J В towych pogl lądach. Cat. 

clerz austrjacki Buresch wykazał, że Au- g „ta 
strja będzie mogła zmniejszyć wydatki © 

160 miljonów szylingów. Spodziewają się, 
że dojdzie ostatecznie do porozumienia, u- 

a ód za niemożliwe wyłożenie w SESJI SEJMU 

Ua aki W chwil obecnej m WARSZAWA, Pat. Pan prezes Ra- 
pierwszem miejscu jest sprawa przyznania dy Ministrów Prystor odbył w dniu 

Austrji kredytu 100 miljonów szylingów, któ 17 p, m, konferencję z p. 
re Austrja obowiązana jest wypłacić Anglji | i я 
w połowie przyszłego miesiąca, kiem Sejmu Switalskim. 

  

OZNAKA ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ 

Marszał- | 

WILEJKA POWIATOWA -- ui. Mickiewicza 24, P. Juczewska. | 

Koniec wojny zastaje go na stano- 
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Szczegóły planu zwalczania Wyrok w sprawie sabotażystów ukraińskich 
bezro 

Jak wiadomo, w związku z podjętą 
przez rząd akcją programową zwalcza- 
nia bezrobocia i pomocy bezroboinym, 
została powołana przez Komitet Eko- 
nomiczny Ministrów specjalna komisja 
do spraw kryzysu i bezrohocia pod 
przewodnictwem szefa biura ekonomicz 
nego dyr. W. Jastrzębskiego i w skła- 
dzie: dyr. W. Fabierkiewicza  (Mini- 
sterstwo Skarbu), dyr. M. Klotta (Mi- 
nisterstwo Pracy i Opieki Społecznej), 
dyr. H. Nowaka (M-stwa Spraw Wew 
nętrznych) i dyr. Cz. Pechego (M-stwo 
Przemysłu i Handlu). Prace tej komisji 
poddane zostały ocenie i krytyce na 
specjalnej konierencji, zwołanej przez 
p. premjera Prystora w sprawie złago- 
dzenia skutków kryzysu i bezrobscia. 
Konferencja ta, w której wzięli udział 

S ITK RS BEST BOWEZOOTY ZZOZNĄ 

25-LECIE PRACY 
dyr. Br. Zapaśnika 

1906 — 1931. 

W dniu dzisiejszym obchodzi jubi- 
leusz 25-letniej pracy zasłużony pe- 
dagog i działacz społeczny, p. Broni- 
sław Zapaśnik, prezes Tow. Naucz. 
Szkół Średnich i Wyższych. Dyrektor 

-- gimn. im. A. Mickiewicza, 
Składając zasłużonemu  Jubilatowi 

najserdeczniejsze życzenia, Redakcja 
udziela głosu jednemu z Jego uczniów, 
reprezentującemu liczne _ zastępy 
wdzięcznych wychowanków kochane- 
go Dyrektora, 

Bronisław Zapaśnik, dyrektor gi- 
mnazjum państwowego Ad. Mickiewi- 
cza w Wilnie, obchodzi 25-lecie pracy 

  

Dyr. Bronisław Zapaśnik, 

pedagogicznej. Tak wiele miłych 
wspomnień łączy byłych uczniów z Je- 
go osobą, że nie można się powstrzy- 
mać od skreślenia sylwetki kochanego 
dyrektora. ! 

Urodził się w r. 1877 wWilnie, tu 
ukończył gimnazjum, wydział matema- 
tyczny na uniwersytecie w Petersbur- 
gu, tamże wydział mechaniczny na po- 
litechnice. Jako inżynier studjował bu- 
dowę okrętów wojennych. W r. 1905 
przenosi się da Saratowa na stanowi- 
sko inżyniera komunikacji, Wykłada 
tutaj w państwowej szkole politechnicz 
nej i w szkołach średnich. Odtąd po- 
święca się z zapałem pracy pedago- 
gicznej i narodowo-społecznej. Bierze 
żywy udział w życiu kolonji polskiej, 
pracuje w polskim komitecie pomocy 
ofiarom wojny 1914 —. 15 i organizu- 
je Dom Polski. W r. 1918 po przewro- 
cie bolszewickim wraca do Wilna. Wy- 
kłada w gimn. Lelewela, poczem mia- 
nowany zostaje dyrektorem gimn. 
Orzeszkowej. W r. 1920 organizuje gi- 
mnazjum dła uchodźców w Chełnie na 
Pomorzu. Otrzymuje Order  Odrodze- 
nia Polski. W r. 1921 zakłada podwa- 
liny gimn. Mickiewicza w Wilnie, któ- 
re do r. 1926 gości w gmachu gimn. 

Lelewela, następnie zaś dzięki usilnym 

zabiegom dyrektora przeniesione do 
własnego, pod jego okiem odremonto- 
wanego gmachu przy ul. Dominikań- 
skiej 3. Borykać się musiał z ogromne- 

„Galileusz“ 
Dzień za dniem płynie czas, mijają 

miesiące i lata i nikt jakoś nie chce 
wydobyć z zapomnienia pewnego przy 

bysza wileńskiego, takiego „galileu- 

sza” z w. XVI, który do grodu — nie 

Gedymina, lecz króla Zygmunta - Au- 

gusta zawędrował aż z Hiszpanii 1 tu 

umarł, jako ostatni przed  jezuitami 

proboszcz kościoła św. Jana. 
Nawęt podczas minionych uroczy- 

stości uniwersyteckich nikt nie wymie- 
nił nazwiska założyciela i kierownika 
paratjalnej szkółki świętojańskiej, bę- 
dącej pierwszem ziarenkiem, z które- 
go później wyrosła Alma Mater. 

Nazywał się Petrus Roisius Maure- 
us, Piotr Rojzjusz, albo wprost Hisz- 
pan — doktór (praw). O tym właśnie 

"doktorze Hiszpanie wspomina Kocha- 
nowski w swych fraszkach, Górnicki— 
w „Dworzaninie“. 

Piotr Rojzjusz urodzit się na począt 
ku w. XVI (data nie jest ustalona) w 

Hiszpanji, w municipium Alcanir, nad 

rzeką Guadalope. Po ukończeniu nauk 

w mieście rodzinnem i akademii w 

Lerida wyjechał koło roku 1537 do 

Włoch i zaczął studjować prawo na 

uniwersytetach w Bolonji, Padwie i 

Rzymie. 
Młody uczony zetknął się na grun- 

     

bocia 
— poza przedstawicielami rządu : ad- 
ministracji państwowej — reprezentan 
ci ster przemysławo-handłowych, za- 
akceptowała zasadniczo przedstawiony 
przez rząd plan działania, zgłostiwszy 
szereg uwag i zastrzeżeń 

W streszczeniu ustalony plan przed 
stawia się następująco: 

1) powołany zostanie przy Prezesie Ra- 

dy Ministrów specja!ny komitet, pod nazwą 
„Naczelny Komitet do Spraw  Bezrobocia”, 
który będzie miał na celu przeprowadzenie 
akcji złagodzenia skutków bezrobocia w о- 
kresie nadchodzącej zimy, w skład Naczel- 
nego Komitetu wejdą przedstawiciele stron 
zainteresowanych, społeczeństwa, oraz przed 
stawiciele Rządu, Komitet będzie iniał swo- 
je odpowiedniki w województwaca, względ- 
nie w większych ośrodkach przemysłowych; 
uprawinienia Komitetu znajdą wyraz w spe- 
cjalnym regulaminie pracy, zatwierdzonym 
przez Prezesa Rady Ministrów; 

2) Naczelny Komitet podejmie w poro- 
zumieniu z zainteresowanemi sterami praco- 
dawców i pracobiorców akcję, zmierzającą 
do zatruduiema bezrobotnycu w okresie zi- 
mowym 1931 — 32 r.; 2 

3). jednocześnie Naczelny Komitet zajmie 

się zorganizowaniem na szeroką skalę po- 

mocy doraźnej dla bezrobotnych, pod posta- 

cią dużywiania, oraz zaopatrywania bezro- 

botnych w środki opałowe i odzieżowe; : 

4) wżadze i instytucje państwowe współ 

działać będą z Naczełnym Komitetem, oraz 

udzielą mu 'wszelkiej możliwej pomocy ad- 

miinistracyjnej i technicznej. 

Poszczególne wnioski, uchwalone przez 

Radę Ministrów, precyzują ściślej zadania 

Komitetu, środki, które zostaną Komiteto- 

wi udzielone do dyspozycji, oraž zakres 

współdziałania jako też zarządzenia władz 

państwowych w celu ułatwienia akcji Na-- 

czelnego Komitetu, 
Jeśli chodzi o realizację pierwszego 2 

głównych zadań Naczelnego Komitetu do 

Spraw Bezrobocia, to będzie on musiał prak 

tycznie wykorzystać szereg nasuwających 

się możliwości zwiększenia stanu zatrudnie- 

nia, które iwyłuszczone zostały we „wnioskach 

komisji międzyministerjalnej. Możliwości te 

istnieja w drodzę zastąpienia pracy mtodo- 

cianych w wieku do i7 lat, oraz pracy osób, 

będących członkami rodzin, w których kilku 

członków pracuje, jak również pracy osób, 

posiadających dodatkowe źródła utrzymania 

— pracą bezrobotnych żywicieli rodzin. Le- 

   

   

  

żą one również w płaszczyźnie skrócenia 

czasu pracy w poszczególnych zakładach, 

bądź generalnie, gdzie to będzie możliwe, 

bądź też w drodze redukcji dni pracy w ty- 

godniu, względnie godzin w dniu dla indy- 

iwidualnych robotników, tak, aby istniejącą 
sumą pracy można obdzielić największą licz 

bę woinych rąk. 
Dia umożliwienia Komitetowi realizacji 

drugiego zadania, zostaną mu oddane do dy 
spczycji środki, uzyskane ze źródeł pań- 
stwowych i społecznych. Uchwały Rady Mi- 
nistrów wymieniają sumy 1 środki następu- 
jące: : 

1) fundusze państwowe, przeznaczone 0- 
obecnię na t. zw. „akcję specjalną” pomocy 
dla bezrobotnych, prowadzą za  pośred- 
nictwem wojewodów przez samorządy; 

2) środki, uzyskane wi naturze od podat- 
ników za zaległe podatki; 

3) towary, skonfiskowane przez władze 
celne, a mogące służyć na akcję dożywiania 
(szczególnie dożywiania dzieci) ; 

4) sumy, które będzie miógł przeznaczyć 
Minister Skarbu z budżetu, w związku z 0- 
twarciem nowych źródeł dochodowych, w 
szczególności przez podwyższenie podatku 
dochodowego i zwiększenie udziału Skarbu 
Państwa w taksach, pobieranych przez re- 
jentów, komorników i pisarzy hipotecznych; 

5) dobrowolne składki i ofiary, zbierane 
na rzecz pomocy dla bezrobotnych przez 
komitety. 

Ponadto dla dożywiania dzieci w szko- 
łach, przedszkolach i ochronkach projekto- 
wane jest udzielenie Kkomitetom możności 
nabywania cukru po cenie eksportowej, 

Stanowisko zajęte w stosunku do: 
wytycznych planu rządowego przez 
stery gospodarcze mieliśmy możność 
omówić kilka dni temu. (---) 
 PREEREOSZZAW R OOZWSZDTZYREOZZEWI GRTRRZKATA 

mi trudnościami przy organizowaniu 
tej szkoły, która nie posiadała ani 
pomocy naukowych, ani niezbędnych 
urządzeń. Dopiął celu, urządził gabi- 
nety naukowe, wyposażył w przyrzą- 
dy, przebudował i ozdobił. W r. 1929 
Rzeczpospolita w uznaniu zasług zdobi 
Jego pierś Złotym Krzyżem Zasługi. 

Człowiek nawskroś tutejszy, ser- 
deczny przyjaciel młodzieży, pedagog 
wybitny i precyzyjny. Wiecznie ruchli- 
wy i organizujący. Wytworzył jakąś 
dziwnie swojską i ciepłą atmosterę w 

    

cie włoskim z Polakami, a że odzna- 
czas się zdolnościami, został przez bi- 
skupa krakowskiego Gamrata zapro- 
szony do Krakowa na stanowisko pro- 
fesora prawa rzymskiego w Akademji 
Jagiellońskiej. 

I oto w r. 1540 lub 41 przyjeżdża 
Rojzjusz do Polski, gdzie rozpoczyna 
działalność naukową. jako profesor u- 
padającej Akademii, później zaś prze- 
rzuca się do bardziej popłatnej i cieka 
wej (tak mu się z początku zdawało) 
służby dworskiej. 

Jak wyglądało wówczas życie 
dworskie, wiemy dobrze z utworów 
naszych pisarzy w. XVł — życie pu- 
ste, wesołe, hulaszcze porywało, a jed 
nocześnie nużyło. Rojzjusz wpadł w 
wir życia dworskiego. Wówczas za- 
błysnął jako nieoceniony i niezastąpio 
ny kompan oraz jako poeta - satyryk, 
mający cięty język. Pisze naturalnie, 
tylko po łacinie. 

Że w wesołem przebywał towarzy- 
stwie, dowodzi skarga biskupa Zebrzy 
dowskiego, który obejmując pa śmier- 
ci biskupa Maciejowskiego stary pałac 
biskupi, w którym między innymi mie- 
szkał i Rojzjusz, stwierdził ogromne 
zniszczenie. Sprzęty, ławy, oddrzwia by 
ły połamane lub nawet spalone, zni- 

\ \ 

    

LWÓW, Pat. Wczoraj późnym 
wieczorem zakończył się proces 
przeciwko 8 oskarżonym o sabo- 
taż ukraińcom. Aki oskarżenia 
zarzuca im zdradę główną oraz 
zakłócenie spokoju pubiicznego. 
Sąd uwolnił oskarżonych od za- 
rzutu zdrady głównej, skazując 
5 oskarżonych za zakłócenie spo- 

koju pubiicznego — jednego na 
9 miesięcy ciężkiego więzienia, 
zaś 4 oskarżonych na kary po 
8 miesięcy więzienia z zalicze- 
niem aresztu śledczego tak, że 
wszyscy natychmiast wypuszcze- 
ni zostali na wolność. Trzech 
oskarżonych uwoiniono. 

Krwawa potyczka na granicy sowieckiej 
Tajemnicza banda zbiegów 
ŁUCK, (Pat). Wczoraj o godzinie 2 

min. 30 w okulicy chutoru Monastyr- 
sklego koło Korca usiłowało przekro- 
czyć granicę z Rosji do Polski 15 osób 

cywilnych, w tem jedna'kobieta. Wszyscy 

uzbrojeni byli w karabiny. Gdy uciekl- 
nierzy žbližyli się do granicy, znajdu- 
lący się w pobliżu posterunek straży 

granicznej sowieckiej począł ostrzeli- 

przeszła na polską stronę 
wać zbiegów, na co oni odpowiedzieli 
również strzałami. Pośród uchodźców 
zabito trzy osoby, w tej ilczbie koblatę. 
Pozostałych 12 osób.przeszłio na stronę 

polską i oddało straży KOP 7 karabi- 
nów i około 300 nabojów. Kule karabi- 
nowe straży sowieckiej padały na stro- 
nę polską. 

Zatwierdzenie listy członków 
KOMITETU DO WALKI Z BEZROBOCIEM 

WARSZAWA. 17.9 (tel. wł. „Sło- 
wa'). Prezes Rady Ministrów p. Al. 
Prystor zatwierdził regulamin naczel- 
nego komitetu da walki z bezrobociem 
oraz listę osób zaproszonych do wzię- 
cia udziału w pracach komitetu w cha 
rakterze jego członków. Lista ta obej- 
muje 60 nazwisk. Pierwsze zebranie 

komitetu zostanie wyznaczone po wy- 
znaczeniu do Komitetu przedstawicieli 
rządu. 

W ciągu najbliższych dni prezy- 
djum Komitetu przeprowadzić ma sze- 
reg konferencyj z  przedstawicielami 
związków zawodowych w sprawie 
wzmożenia zatrudnienia bezrobotnych. 

  

Zamordowano kierowniczke „kołchozu” 
MIŃSK. — W tych dniach zamot- 

dowana została działaczka komunisty 
czna Drobkin Sonia kołchozu „Strach 
Wragam'* w rejonie leźniańskim. Roz- 
szerzone pienum wydrajskiego  selso- 
wietu na wspólnem zebraniu ze wszyst 
kimi członkami kołchozu w liczbie 530 

osób uchwaliło pod adresem władz 
sądowych żądanie zastosowania do 
sprawców zabójstwa najwyższego wy 
miaru kary. Na znak protestu przeciw 
ko tej „dywersji kułackiej* uchwalono 
zlikwidować niezwłocznie dotychcza- 
sowe niedociągnięcia w akcji 
cznych zbiorów. 

Flota angielska Ściągnieta do portów 
LONDYW, Pat. Wszystkie okręty na 

Atlantyku otrzymały rozkaz wyrusze- 

ula do swych portów macierzystych w 
Wielkiej Brytanii. Zaszło jedynie pewne 

wrzenie wśró 
LONDYN. Pat. Do adminiralieji 

wpłynęło pismo,  domagające się 
zmniejszenia redukcji poborów mary- 
narzy najbardziej upośleozonych ma- 
terjalnie. Marynarze ci zaznaczają, iż 
są lojalnymi poddanymi króla i go- 
dzą się na redukcję, jednakowoż w 
słusznych granicach.  Donoszą z 

Włamanie do 
BUDAPESZT. PAT. Do składu bro 

ni przy Museumringu wtargnęli w no- 
cy nieznani sprawcy i ograbili cały 
skład z karabinów, kilku tysięcy nabo- 
jów, noży myśliwskich, rewolwerów, 

opóźnienie z przyczyn natuty formal- 

nej. Po usunięciu trucneści okręty od- 
płynęły we właściwych kierunkach. 

d marynarzy 
Hong-Kongu, iż wśród / marynarzy 
eskadry brytyjskiej na wodach chin- 
skich panuje zupełny spokój. Mary- 
narze ci, jak wynika z oświadczenia 
korespondenta Reutera, zdają się u- 
znawać konieczność redukcji pobo- 
rów, licząc się z kryzysem, jaki prze- 
żywa kraj. 

składu broni 
pistoletów i t. p. Pieniądze w kwocie 
30 tysięcy pengo zostały nienaruszo- 
ne, Po mieście krążą pogłoski, że ra- 
bunku dokonali komuniści. 

  

List... który go nie przestraszył 
BERLIN. PAT. — Jak donosi „So- 

ziałlaemokratischer Presse  Dienst', 
przywódca partji ludowej pos. Dingel- 
dey zwrócił się przed kilkoma dniami 

swojej szkole, gdzie w parze z literą 
prawa promieniuje serce Mickiewiczow 
skie. Mury jej długo jeszcze wabią ku 
sobie młodzież, co dobre kilka lat gi- 
mnazjum ukończyła. 

Dziś byli maturzyści, 
całej Polsce i zagranicą. ślą swemu 
drogiemu dyrektorowi serdeczne po- 
zdrowienia i życzenia długich lat wy- 
bitnej o owocnej pracy na chwałę Rze- 
czypospolitej. 

rozsiani po 

Włodzimierz Suroż. 

5 

szczenia wszędzie były bardzo wiel- 
kie. 

Ale wesołe życie dworskie 
względem materjalnym niewiele się 
różniło od smutnej wegetacji profe- 
sorskiej. To też narzeka na swój los, 
chce opuścić niegościnną Polskę, i 
już się żegna w jednym ze swoich wier 
szyków: „Odjeżdżam stąd, obładowany 
tłomokiem obietnic, którego nie u- 
dźwignąłby sam Atlas, ale z tak lekką 
sakiewką, że i pajączek mógłby ją 
unieść na swej pajęczynie. W drodze 
nie potrzebuję obawiać się rozbójni- 
ków, chyba, żeby się złakomili na ów 
ttomok z obietnicami ''... 

Rojzjusz jednak Polski nie opuścił, 
choć z Krakowa wyjechał wkrótce na 
zawsze, Mianowicie w r. 1551 Roj- 
zjusz jako sędzia trybunału królew- 
skiego, razem z dworem królewskim 
wyjechał do Wilna. Nowy: kraj, nowi 
ludzie, nowe wrażenia, — wszystko 
to dało podnietę do wzmożonej nara- 
zie działalności pisarskiej, później zaś 

do intensy'wnej pracy społeczno- 
kulturalnej. |. 

Zastanawia się Rojzjusz w swych 
wierszach nad narodem polskim. Przy- 
gląda się uważnie płci brzydkiej i na- 
dobnej. Z niewiast kpi bez litości. U- 
stala ich pochodzenie nie z żebra A- 
damowego, lecz z jego języka! Tak 
dokucza mu niewieścia gadatliwość! 

pod 

do Curtiusa z listem, zawiadamiając 
go, że większość frakcji ludowej prze- 
ciwna jest dalszemu jego pozostawa- 
niu na stanowisku ministra spraw za- 
granicznych. Na list ten dr. Curtius dał 
odpowiedź telegraficzną, iż czuje się 
odpowiedzialnym jedynie i wyłącznie 
wobec prezydenta Hindenburga i rzą- 
du Rzeszy, 

i) EOOWNAAAOAATEE 

Ryby żywe 
Karpie Królewskie i inne 

stale w basenie cena niska 
poleca 

D.-H. 5T. BANEL i S-ka. 
Wilno, „Mickiewicza 23   

tegoro- | 

8 WIELKIE ZALETY SAMOCHODÓWS 

Liczne podziękowania i 

8 Centrala: Warszawa, 

©ddz 

3 Katowice -— Opolska 19, 

8 Kielce — Staszica 2, 

Włocławek—Toruńska 2, 

3 Kraków—Kremerowska 6, 
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W WIRZE STOLICY 
OŁÓWEK ŻELEŃSKIEGO 

W salonie było dużo osób i kochana cio- 
cia opowiadała z werwą: 

  

— Właśnie wróciłam z Krakowa; odwie- 

dziłam panią Żeleńską, drugą żonę swego 

znakomitego męża, macochę Boya. Przemi- 

ła staruszka — uczęstowała mnie pysznym 
obiadem i godzinną rozmową, Cóż to za do- 

bra, przezacna kobieta! Podarowała mi dro- 

gocenną pamiątkę po mężu: ołówek, któ- 

rym pisał jeszcze tydzień przed śmiercią. 
Wyobrażacie sobie państwo, tym ołówkiem 

Żeleński kreślił ostatnie swe arcydzieła! 
Ciocia pokazała ołówek. Każdy brał go 

nabożnie do ręki i ze skupieniem oglądał. 

Nastrój spoważniał, przez salon wionęiy ni- 
by odgłosy Świetnej muzyki, ha! ołówek 
naszego... największego po Moniuszce... 

— Nie odda pani tego do Muzeum? 

— Ależ oczywiście, jak tylko wykończą 

tę stodołę narodową. 

Kolacja, Wszyscy rzucili się do stołowiego 

pokoju, przy talerzach i półmiskach spędzo- 

no długą, rozkoszną chwilę, Wreszcie trzeba 
było pomyśleć i o bridżu — wrócono do sa- 

lonu. 
— A gdzież jest ołówek? — zatroskała 

się ciocia. 
Na stoliku leżało pięć ołówków, wszyst- 

kie od Majewskiego, wszystkie brunatne, jed 
nakowo zatemperowane, identyczne. Konster 

nacja. Wyciągnięto z kąta stremowanego 
  

Traktory szwedzkie 

„MUNKTELLS" 

na ropę naftową. 

Najtrwalsze, najprostsze i najtańsze w 
użyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawaina 11-a.     

I dlatego ze szczególnem uznaniem 
podkreśla polski zwyczaj zakrywania 
chustką nawet ust, co i dotychczas 
praktykuje się na wsi w powiatach po 
łudniowo-wschodnich. 

Zwyczaj ten uważał Rojzjusz za 
dowód mądrości naszych przodków, 
pragnących mieć względny spokój 
przynajmniej poza domem!.. 

Co do mężczyzn — wytyka im 
dwie wady — obżarstwo i opilstwo!.. 
Czy sam on był pod tym względem 
bez grzechu, pocóż mówić, ale sądzić 
można, iż dobrze się znał na zwycza- 
jach birbanckich, bo zarysował ucztę 
polską z takiem zacięciem i z taką 
plastyką, że pomimo całej złośliwości 
autora, odczuć można jego prawie że 
sentyment do tych niesamowitych pija 
tyk! Zgrozą przejmowały  Rojzjusza 
tylko toasty, takie ciągłe przepijanie 
w ręce sąsiada. 

W Wilnie Rojzjusz spoważniał. Sta 
nowisko sędziego trybunału królew- 
skiego krępowało, więk zaczął dawać 
się we znaki, no i wreszcie dopiero w 
Wilnie rozpoczął karjerę duchowną. 
Znakomity prawnik i poeta, dworza- 
nin królewski był jednostką zanadto 
wybitną, aby kapituła nie zwróciła na 
niego uwagi. Owszem, oceniono nale- 
życie i skorzystano z jego wiedzy. 

Z rozkazu biskupa Domaniewskie- 
go opracowuje Rojzjusz ustawy dla 

  

kapituł żmudzkich, ważne podobno i 
po dziś dzień, bierze udział w pracach 
kapituły, więc po paru latach otrzymu- 
je jedno z najlepszych probostw, mia- 
nowicie kościół św. Jana w Wilnie, 
później, chociaż jest tylko diakonem, 
zostaje zrównany w prawach z kapła- 
nami, mającymi wszystkie święcenia, 
w r. 156ł otrzymuje godność kanoni- 
ka kapituły wileńskiej, a w r.1569 jest 
prałatem - kustoszem. 

Dopiero więc w Wilnie znalazł 
Rojzjusz grunt pod nogami, zaczął pra- 
cować naukowo i społecznie w warun 
kach bardziej odpowiednich, niż w 
Krakowie, tu wreszcie znalazł dobro- 
byt, do którego dążył. Jakież wrażenie 
zrobiło na nim nasze kochane Wilen- 
ko?... 

Ach, o tem nie chciałoby się i mó- 
wić... Jak najgorsze!.. Wprost fatalne! 

W wierszu pod tytułem „Facies 
urbis Vilnae“, czyli „Oblicze miasta 
Wilna* wręcz oświadcza, że Wilnem 

rządzą trzy władzy: głód, śmierć i zło- 
dzieje! — i zarysowuje doprawdy po- 
nury obraz. W innym wierszu dowcip- 

kuje, używając gry słów nie do prze- 

tłumaczenia. Operuje takiemi wyraza- 

mi: siccus, czyli suchy, sica, — czyli 

sztylet i sicarius — rozbójnik. Łatwo 
wyobrazić, jaka jest treść wierszyka. 

W innym znów dwuwierszu zwraca 
się do Zygmunta - Augusta, zaznacza- 

„OŚWIĘCIM - PRAGA” 
są powodem ich popularności 

„Oświęcim-Pragi* upoważniają do określenia tych samo- 

chodów, jako najbardziej nadających się na nasze drogi. 

Mocne podwozie, silny, elastyczny motor, wygodna, piękna 

w linji karoserja—oto cechy charakterystyczne samochodów 

Praga" _ „Oświęcim - 

    
Wilno, Ostrobramska 5. 

„OŚWIĘCIM - PRAGĄ" 

Lublin — Kapucyńska 6, 

Lwów — Akademicka 5, 

Poznań—PL 

Częstochowa—|I Aleja 42 

wyrazy uznania nabywców 

Wierzbowa róg Fredry. 

iały: 

Sosnowłec— Dęblińska 7, 

Łódź — Piotrkowska 173, 

Teruń — Kaz. Jagielloń- 
czyka 2. 

Wolności 11, 

Kącik Pani 

DOBRY LIKIER 

swoich gości 

może Pani 

jeżeli Pani chce uraczyć 

dobrym likierem przy kawie, 

osiągnąć to następująco: 

Kilo cukru w kawałkach obetrzeć o skór- 

ki trzech dużych cytryn. Następnie skórki z 

cytryn zdjąć i odrzucić, cytryny zaś drobno 

pokrajać. Cukier, cytryny i laskę wanilji wło 
żyć w butlę, zalać litrem spirytusu i litrem 

mleka. Trzymać na słońcu, często potrąsa- 
jac butlą, aż się cukier rozpuści. Gdy się 
sklaruje, cały płyn przecedzić przez watę: 

powinien być jak kryształ czysty. Pozostały 
słodki serek użyć do ciastek. 

Piotrusia i uroczą Marynkę: — cošcie tu 
nabroili smyki nieznośne?! 

Popłakując i stękając przyznali się. Chcieli 
zobaczyć czem ołówek wielkiego człewieka 
różni się od ich, zwykłych szkolnych. Więc 
podczas kolacji, do której nie byli dopuszcze 
ni, opróżnili piórniki i rozpoczęli badania. 
Ale Marynka wyrwała ołówek Piotrusiowi, 
Piotruś zdzielił ją w bok, Marynka go kop- 
nęła, Piotruś targnął ją za włosy — ołówki 
się rezsypały, pomieszały, poplątały. Teraz 
nic nie wiadomo. 

Ciocia była zrozpaczona: zgromiła swt 
pociechy, zapowiedziała missiąc bez kina i 
mycie rąk pięć razy dziennie, kazała iść 
spać. 

Trzeba jednak było sprawę zdccydować. 

Ciocia wzięła najdłuższy ołówek i rzekła nie- 
pewnie: 

— To zdaje się ten jest Żeleńskiego. Tak, 

to niewątpliwie ołówek Żeleńskiego. 

Goście nie protestowali, ale jeden pan 

wziął drugi ołówek i schował go mówiąc: — 

Mnie się zdaje, że to ten, zabiorę go sobie. 

Zawsze pamiątka po Żeleńskim... 

Pozostałe trzy ołówki rozchwycili inni 

goście. „ Karol. 

jąc, iż władza królewska w Wilnie ma 
siłę tylko w dzień, w nocyzaś wszech- 
władnie panują złodzieje. 

Ile jest racji w tak ponurych dow- 
cipach Rojzjusza, trudno osądzić, ale 
chciałoby się wierzyć, że Wilno przed 
wiekami nie wyglądało aż tak szpetnie 
i że Rojzjusz zgęszczał farby, porów 
nywując Wilno z Krakowem. Ale poe- 
tę nie opuszcza humor — nawet gdy 
pisze na tematy, jakbyśmy teraz po- 
wiedzieli — regjonalne. W niezakoń- 
czonym wierszu p. t. „In lituanicam 
peregrinationem“ z nadzwyczajną po- 

godą i słonecznym humorem opisuje 
przyjemności litewskiej podróży, a 
szczególnie wspaniałych noclegów w 
chałupach, pełnych dymu, brudu, w 
sąsiedztwie z cielakiem, krową i pro- 
siakami. Rojzjusz nie zamyka jednak 
oczu na zjawiska wielkiej wagi. Tak 
wita entuzjastycznie zwycięstwo San- 
guszki koło Ułły i długo i głęboko za- 
stanawia się nad olbrzymiem znacze- 
niem Unji Lubelskiej. 

Rojzjsz, Hiszpan, typowy włóczę- 
ga — humanista, powoli, ale głęboko 
wrasta w ziemię polską. Wyraźnie sta 
wał się obywatelem —— patrjotą pol- 

skim. W jego stosunku do naszej prze 
szłości i do zagadnień ówczesnej chwi 
li bieżącej jest tyle szlachetności, po- 

wagi i lotnejj myśli, iż niekażdy z ów- 
czesnych nawet wybitnych Polaków 
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słPUSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

porwał CZNEGO U.S.B, W WILNIE 

Z dnia 16 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 762. 

Temperatura średnia --14. 

Temperatura najwyższa +-15. 

Temperatura najniższa +-12. 

Opad w mm. 0,3. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA 

— pP. wojewoda w instytucjach 

dobrOczynnych. W dniu 16 września 

p. wojewoda Beczkowicz z małżonką 
zwiedził żłobek dzienny przy ul. Kal- 
waryjskiej 69 oraz schronisko dla 
chłopców moralnie zaniedbanych przy 
ul. Trwałej 3, badając dokładnie warun 
ki wychowania chłopców. Podczas in- 
spekcji p. wojewody towarzyszył rad 
ca U.zedu Wojewódz. p. B. Czuński. 

Oba wymienione zakłady opiekuń 
cze prowadzone są przez Związek Pra 
cy Obywatelskiej Kobiet. Przed inspek 
cją zakładów p. wojewoda odwiedził 
biuro Związku, gdzie pani prezeska dr 
|. Rostkowska poinformowała go o 
dotychczasowej działalności, planach 
na przyszłość i potrzebach Związku. 

MIĘJSKA 
— Nowa droga miejska. Onegdaj 

odbyło się otwarcie nowoukończonej 

drogi miejskiej do lotniska na  Poru- 

banku. 
Droga ta długości 2 klm. jest prze 

dłużeniem ulicy Raduńskiej i zbudo- 

wana została kosztem 50 tysięcy zło- 

tych. 

— Zachorowania. W ub. tygodniu 
na terenie woj. wileńskiego zanoto- 
wano następujące wypadki zasłabnięć 
na choroby zakaźne: tyfus brzuszny 
20, płonica 18, blonicas18, odra 7, ko- 
kiusz ii, gružlica 27, įjaglica 210' (naj. 
więcej w pow. święciańskim i wilej- 
skim). 

Akcja zwałczania bezrobocia. W ubie- 
głym tygodniu odbyły się 2 posiedzenia Ko 
mitetu Obywatelskiego Zwalczania  Bezro- 
bocia. Dnia 8 września obradowała pod 
przewodnictwem b. prof. W. Staniewicza 
Sekcja Dostarczania i Podziału Pracy, przy- 
czem powzięto szereg uchwał w sprawie 
zatrudnienia bezrobotnych przy remoncie 

nieruchomości. : 
Uchwałono porozumieć się z władzami 

duchownemi w sprawie remontu gmachów, 
znaidujących się w ich zarządzie oraz kon- 
tynuowania kroków, poczynionych w spra- 
wie remontu nieruchomości prywatnych, 

jomiono się z zapoczątkowanemi pra 
cami nad zbadaniem możliwości powiększe 
nia zatrudnienia w zakładach  przemysło- 
wych województwa wileńskiego. Specjalną 
uwagę zwrócono na sprawę ewentualnego 

zwiększenia ciężarów socjalnych i podatko- 
wych, jakie moglyby powstać dla zakładów 
przemysłowych przy zwiększeniu ilości za- 
trudnionych, 

Sprawy te były już podniesione u władz 
centralnych w Warszawie i będą załatwio- 
ne pomyślnie dla zainteresowanych sfer go 
Spodarczych. Obecni na posiedzeniu kom- 
Petentai przedstawiciele władz skarbowych 
oraz inspekcji pracy rówaież potwierdzili 
płonność wszelkich obaw z tego tytułu. 
w Dnia 10 b. m. odbyło się posiedzenie 

ydziała Wykonawczego Komitetu pod 
przewodnictwem p Romana  Rucińskiego, 
prezesa Izby Przemysłowo — Handlowej. Na 
posiedzeniu p. dr. W. Maleszewski  skłaciał 
Sprawozdanie z działalności Sekcji w ciągu 
ostatniego miesiąca. Sprawozdanie z doko- 
ranych prac w Sekcji Pomocy Doraźnej о- 
5 ustałone wytyczne w akcji dożywiania 

ch okresie zimowym referował p. L. Unie- 
ny prezes Pol. Czerwonego 

lano również szereg spraw: finanso- 
wych, związanych z akcją A ania. 

Na skarbnika Komitetu obrany został p. Bortkiewicz, prezes Związku Ziemian. 
L 
mógłby mu nie dorównać kroku. Pod 
m względem Rojzjusz stanowi nie- 
mienie ciekawy typ. 

> w naszej pamięci Rojzjusz powi- 
enby był mieć chociażby najmniej- 

SZy kącik jeszcze i dlatego, że on po- 
Stawił na pewną wysokość szkółkę 
Swietojaiską, która później stała się 
jakby zaczątkiem Akademii. 

„Wilnie przez dłuższy czas była 
tylko jedna szkółka przy katedrze. W 
r. 1513 staraniem bractwą świętojań е 
skiego za zgodą papieża Leona X za- 
łożono szkółkę i przy kościele sw. Ja 
na. Szkółka ta kształciła sześciu śpie- 
waków i szesnastu uczniów. W r. 1526 
wprowadzono do nauki język niemie- 
cki i łacinę, ale dopiero od r. 1563, 
Czyli od chwili objęcia probostwa 
przez Rojzjusza, szkółka nabrała po - 
wagi. Rojzjusz wprowadził wykłady 
lęzyka greckiego, prawa rzymskiego, 
oraz statutu litewskiego. Niestety, nie 
mamy żadnych pewnych danych, do- 
tyczących programu nauczania i póź- 
iejszej karjery uczniów Rojzjusza, ale 

z całą pewnością przypuszczać możya, 
iż Bauką pod kierownictwem doświad- 

profesora stała wysoko i że 
szkołą LS 

5 wydała szereg jeżeli nie wy- 
bitnycj = с + i hb, to bardzo pożytecznych jed 

To jednak pewna, że kapituła wi- 
nadając Rojzjuszowi zaszczyt- leńska, 

Krzyża. - 

NIKA 
AKADEMICKA. 

— Zarząd Koła Prawników Stud. U. S. B. 
zawiadamia, że Informatorjum dla nowowstę 
pujących na Wydział Prawa i Nauk Społecz 
nych, Bib/joteka, sekretarjat, oraz sekcja Wy 
idawinicza od dn. 18 b. m. będą czynne co- 
dziennie w lokalu Koła(ul. Zamkowa it) od 
godz. 13 do 14. 

— Sekcja Mieszkaniowa Bratniej Pomo- 
cy. Zarząd Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akad. USB. utworzył Sekcję Mieszkaniową, 
mającą pośredniczyć przy wynajmowaniu 
mieszkań członkom Bratniej Pomocy. W 
związku z tem Zarząd prosi wszystkie zain- 
teresowane osoby, chcące wydzierżawić po- 
koje akademiczkom i akademikom o zgłosze 
nie swych adresów z podaniem warunków 
do Sekretarjatu Bratniej Pomocy (ul. Wielka 
24), który urzęduje codziennie od 1 — 3 po 
poł. i od 7 —9wiecz.jednocześnie Zarząd za- 
wiadamia członków Stowarzyszenia poszuku 
jących mieskania, że mogą dowiadywać się 
o pokojach do wynajęcia w godzinach urzę- 
dowania Sekcji: w poniedziałki od godz. T— 
9 wiecz, wtorki, środy, czwartki i piątki od 
godz. 1 — 3 po poł. 

SZKGLNA 

— Dyrekcja Kursów Rysunku i Malar- 
stwa im. Fr. Smuglewicza Wil. T-wa Art. 
Plast. podaje do wiadomości, że zapisy na 
kursy już się rozpoczęły i przyjmowane są 
w lokalu szkoły (Św. Anny 13) w ponie 
działki, środy i piątki od godz. 18—19. Za- 
jęcia rozpoczną się z dniem 28 b. m. 

SĄDOWA 
— Prezes Sądu Apelacyjnego p. Wacław 

Wyszyński wyjechał w dniu 18 b. m. w spra 
wach OWO 

Kurator Okr. Szk. p. Szelągowski udał 
się do Warszawy dła omówienia całego sze 
regu sprawi szkolnych. 

WOJSKOWA 
— Ku uwadze rezerwistów. 

Przeniesiony przed paroma dniami do 
rezerwy rocznik 1908 i zwolnieni 
wraz z nim podchorążowie rezerwy w 
myśl nowych przepisów meldunko- 
wych nie potrzebują meldować się w 
wydziale wojskowym magistratu. Wy- 
starczy wypełnienie druczków  mel- 
dunkowych u rządcy domu, który 
przekaże je następnie odnośnemu ko- 
misarjatowi policji. 

Р. К. U. zostało zawiadomione o 
miejscu pobytu rezerwisty dwukrot- 
nie, przez formację zwalniającą i ko- 
komisarjat P. P. 

— Dodatkowa komisia poborowa, — W 
dniu 23 b. m. przy ul. Bazyljańskiej będzie 
urzędowała dodatkowa komisja poborowa 
dla tych, ktorzy nieuregulowali dotychczas 
swego stosunku do wojska, 

— Zbyt opieszale zgłaszają się do reje- 
stracji, Urodzeni w roku 1913 nie śpieszą ja 
koś ze zgłoszeniem się do Magistratu, by za 
jestrować się w  wydziale wojskowiym. 

Rejestracja trwa tylko do 1 października ż 
ci wszyscy, którzy obowiązku tego nie wy- 
pełnią będą karani. 

‚ — Zarząd Peowiaków Wilno, po 2 mie- 
sięcznej przerwie wakacyjnej rozpoczął dal 
szą swą działalność. 

W dniu 16.9 odbyło się pierwsze posie- 
dzenie Zarządu, następne będą się odbywa- 
ły w każdą środę. 

Sekretarjat Zarządu urzęduje stale we 
środy, czwartki i piątki, od godz. 18—20. 

KOLEJOWA 
— Lustracja odcinków kolejo- 

wych. Z dniem 25 bm. władze kole. 
jowe przystępują do lustracji linji ko- 
lejowych na odcinkach Turmonty, Li- 
da, Białystok. 

Inspekcje będzie przeprowadzał 
wraz z komisją dyr. Falkowski, 

— Echa katastrofy pod Bia- 
łymstokiem. Trzech kolejarzy z 
obsługi pociągu warszawskiego któ- 
rzy przez niedopatrzenie dopuścili do 
pamiętnej katastrofy pod Białymsto- 
kiem — zostali obecnie zwolnieni z 
więzienia na wolną stopę. Pozostaje 
nadal w więzieniu telegrafista z Ba- 
ciut-Ašcik, 

   

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś 18 o 

godz. 20 pełna pogody „Panna mężatka” 
komedja w 3-ch aktach J. Korzenowskiego, 
w režyserji St. Wysockiej, która daną będzie 
w sobotę o godz. 4 po poł. dla młodzieży 
szkolnej, oraz dla publiczności, o godz. 4-€j 
po poł. w niedzielę dn. 20-go b. m. 

„Od dnia 22 b. m. począwszy rozpoczy- 
nają się „tanie wtorki" w „Lutni' po cenach 
najniższych. 

W sobotę, dnia 19 b. m. premiera jednej 
z najciekawszych sztuk doby ostatniej bo- 
gatej w fascynującą treść i odznaczającej 
się szeregiem mocnych, dobrze zrobionych 
scen „Święty ogień" — Somerset Maugha- 

   TTT YES 

podkreślała jego ne godności, wciąż 
wielkie zasługi w dziele oświaty: wi- 
docznie więc szkoła świętojańska sta- 
ła wysoko. 

Ostatnie lata 
nieco zatrute. Oto w Wilnie zjawili się 

życia miał Rojzjusz 

jezuici, którym król Zygmunt oddał 
mury Świętojańskie i kościół. Ale sta- 
ry Rojzjusz uparł się: za nic nie chciał 
zmienić parafji, nie uznawał żadnych 
kompromisów: wręcz oświadczył, że 

póki on żyje, żaden jezuita nie wej- 
dzie do kościoła św. jana. Ta zdecydo 
wana postawa zasłużonego prawnika, 
poety i proboszcza onieśmieliła nawet 
Króla, który nie chciał robić przykro- 
Ści znakomitemu Hiszpanowi i zgodził 
się na pozostawienie Rojzjuszowi koś- 
cioła aż do śmierci. 
pizejd dO Rojzjusz umarł. Kościół 

rz ici, pod swoj iekę wzię 
li i szkołę, z której z a we 
wyrosła Akademia... ` 

Dziś pamięć o Rojzjuszu już się 
zatraciła, nie mamy po nim żadnej ma 
terjalnej pamiątki, nie znajdziemy <la- 
dów jego grobu. A jednak warto przy 
pomnieć sobie ciekawą postać dokto- 
ra Hiszpana, który z nad rzeki Guada- 
lope zawędrował aż nad brzegi Wilji 
i tu orał dziewiczy grunt, zaszczepia- 
Jac naszej ziemi pierwiastki kultury i 
nauki europejskiej W. Ch. 

оНОМО 

Na marginesie dymisji 
p. Zbigniewa Śmia- 

: łowskiego 
W Nr. 204 naszego pisma podaliś- 

my notatkę. o nieoczekiwanem  opu- 
szczeniu swego stanowiska przez p. 
Zbigniewa Śmiałowskiego, jednego z 
twórców teatru polskiego w Wilnie, za- $$ 
służonego w dziele krzewienia  kultu- 
ry artystycznej w naszem mieście. 

W ocenie pracy p. Śmiałowskiego 
zaznaczyła się rzadka jednomyślność 
alego społeczeństwa oraz prasy wileń 

skiej. 

kowo przychylnej opinji możemy obec- 
nie podać ważkie zdanie b. dyrektora 
teatrów wileńskich, p. Aleksandra Zel- 

iwerowicza, który nadesłał: na ręce p. 

Śmiałowskiego oświadczenie następu- 
jącej treści: 

Wiłno, dnia 21 sierpnia 1931 r. 

Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie pod dyr. 
Al. Zelwerowicza. : 

„Z pełną odpowiedzialnością i całkowi- 

tem” zadowoleniem stwierdzam na zasadzie, 

dwuletniej współpracy z p. Zbigniewem Śmia 

iowskim, že jako administrator teatrów miej 

skich ZASP. w Wilnie, wykazał gruntowną 

znajomość organizacyjnego i gospodarczego 

życia teatru, wielką bezprzykładną sumien- 

ność, punktralność i zamiłowanie do pracy, 

nieprzeciztną inicjatywę, idealną znajomość 

«niejscowych stosunków, W które jest popro 

stu wrośnięty, umiejętność oszczędnej g0- 

spodarki i niczem nigdy niezmąconą równo- 

wagę i pogodę usposobienia”. 

Zdecydowany głos dyr. A. Zelwe- 

rowicza pozwala stanowczo twierdzić, 

iż z ustąpieniem p. Śmiałowskiego, 

teatry wileńskie poniosły wielkia. stratę. 

opracowaniu reżyserskiem p. St. Wy- 

sckiej. tuje] również rolę matki spara- 

i ego lotnika. z 

Ka obsadę sztuki stanowią: K. Wyt- 

wicz-Wichrowski, M Wyrzykowski, Ir. „Ła- 

dosiówna, H. Lubo S W. Zastrzežynski, 

recka, S$. Jaśkiewicz. 3 

аее Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek inauguracja III sezonu Teatrów Miej 

skich ZASP. pod dyrekcją Mieczysława Szpa 

kiewicza. Dane będzie XII scen „dramatycz- 

nych J. Słowackiego „Horsztyński w. insce- 

nizacji M. Szpakiewicza I W. Makojnika. ; 

W roli Szczęsnego ukaże się znakomity 

artysta scen polskich p. Juljusz Osterwa. Ob 

sadę pozostałych ról naczelnych stanowią: 

B. Bielecki, St. Lochman, Cz. Szurszewska, 

B. Sławińska, |. Ciecierski, K. Dejunowicz, 

J. Lubiakowski, M. Szpakiewicz. 

Dramat ten ilustrujący Ww mocnych far 

bach waśń dwóch rodów, Oraz budzącą się 

    

miłeść u dwojga młodych, szeregiem Scen 

o mocnem napięciu, trzyma w niesłabnącem 

apięciu wszystkich widzów, nie pozwalając 

AA na chwilę oderwać się myślą od wart 

ko i płynnie toczącej się akcji na Scenie. 

Premiera ta powtórzona zostanie w So- 

botę dn. 19 b. m, i w niedzielę dn. 20 b. m. 

o „godz..Swiecz 

co GRAJĄ W KINACH? 

Miejski: Miljon dolarów. — 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Czar tanga. у ż 

Stylowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew. 

Casino: Potęga miłości. 
Światowid: Po zachodzie słońca. 

Ognisko: Halka. : 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Kradzież mieszkaniowa. 

Biżuterję na sumę 420 zł. i 50 Zł gotówką 

skradziono z mieszkania Łopuszyńskiej We- 

roniki, przy ul. sk 31. a 
kradzieży, zamieszkałą w tym 

zai z . Skradzionych kosztowności i go 

tówki jesczze nie odnaleziono. 

- "śmiertelny upadek z 

wo z u. W dniu 15 b.m. około godz. 

4 rano mieszkańcy wsi Dołgiany gm. 

rudomińskiej, pow. wileńsko-trockiego 

znaleźli w przydrożnym rowie Rakow- 

ska Anne ze zranioną głową. Rakow- 

ska była w stanie nieprzytomnym i do 

przybycia policji zmarła. [ak przypu- 

szczają, Rakowska została poniesiona 

przez spłoszonego konia i spadła z wo 

zu, raniąc sie śmiertelnie. 
— Zagadkowe postrzele- 

nieszofera. Otrzymał ranę postrza 
łową ramienia szofer Anatoi Szmidt 
(zaułek Biały 10) w czasie gdy prze- 
jeżdżał ul. Wawozy. Kto strzelał i z 
jakich powodów — niewiadomo. 

Rannemu pomocy udzieliło Pogo- 
towie Ratunkowe. 

— Pobity przez złodziel. Wczo- 
raj w nocy 64 letni Otton Rymkie- 
wicz pilnując ogrodu zauważył trzech 
osobników wykopujących jego kar- 
toile. Rymkiewicz chciał zatrzymać 
złodziei, lecz ci rzucili się na niego, 
obalili na ziemię i ciężko pobili. Na- 
pastnicy zbiegli. - 

   

W uzupełnieniu jednak tej, wyjąt- н 

Po krėtkich cierpieniach opatrzony Šw. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele po-Trynitarskim na 

września b. r. o godz. 10-tej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu wojskowym, 

Dowódca i Oficerowie 

23 pułku uł. Grodzieńskich 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MILJON -DOLARÓW 

„Kino Miejskie" sięgnęło do „zamierzch- 
łej* przeszłości i dało film o krótkich sukien- 
kach, charliestonie i legendarnym miljonerze, 
który wydaje dołary. 

Miłe to i przyjemne, szczególnie gdy or- 
kiestra odpowiednio potęguje nastrój amery- 
kańskiego tempa i amerykańskiej nielogiczno 
ści akcji. Doprawdy szkoda takiej dobrej or- 
kiestry na tak mierne filmy, Jedynie zdjęcia 
wykazywały większą wartość. — Dolores 
del Rio gra w tym fiimie drugie skrzypce, 
pierwsze role obsadziły gwiazdki minorum 
gentium. Tad. C. 

  

   
„INWESTYCJE NOWO- 

GRÓDZKIE 
Komunikacja autobusowa w Nowo- 

gródczyźnie rozwija się naogół pomyśl 
nie. Składa się na ten stan rzeczy sze- 
reg przyczyn, a między innemi fakt, że 
centr wojewódzki położony jest na u- 
boczu, zdala od kolei, oraz, że stan 
A w województwie jest naogół do- 

ry. 
‚ To też Nowogródek ma dziś po- 

łączenia autobusowe ze wszystkiemi 
miastami powiatowemi województwa, 
nie mówiąc już o linjach, biegnących 
do większych, bliższych i dalszych, 
miastėczek nie-powiatowych. 

Niemal bez przesady možna po- 
wiedzieć, że jeżeli chodzi o frekwen- 
cję podróżnych na liniach  autobuso- 
wych, łączących stolicę województwa 
z różnemi punktami na jego terenie, 
to jest ona większa od frekwencji ja- 
dących kolejami. 

Niezorganizowaną jedynie była 
Sprawa miejsca odjazdu autobusów z 
Nowogródka. Pod tym wzgledem do 
niedawna panował tu podobny stan 
rzeczy, jak dotychczas w Wilnie. Zna- 
czy to, że dworzec odjazdowy mieścił 
się pod gołem niebem przy Rynku. Z 
kolei przeniesiono go na inne miejsce, 
mianowicie na placyk, specjalnie do- 
prowadzony do porządku, położony 
również w centrum miasta, na tyłach 
posesji, w której mieści się Kasa Skar- 
bowa. 

Sprawa jednak budowy dworca au- 
tobusowego, brana pod uwagę przez 
Magistarat w, jego planach inwestycyj 
nych, nadal była otwartą, ile, że n:ia- 
sto nie rozporządzało funduszaini na 
ten cel potrzebnemi. 

W dalszym więc ciągu podróżni 
przebywali bez względu na pogodę, 
bez dachu nad głową, w oczekiwaniu 
na odjazd autobusu. 

Dopiera wiosną tego roku wyłoni- 
ły się możliwości budowy gmachu sta- 
cji autobusowej, niezależnie ad finan- 
sów miasta. Oto do Magistratu nowo- 
gródzkiego zgłosiła się pewna Tiria 
benzynowa, proponując asygnowanie 
kwoty 25 tysięcy złotych na budowę 
dworca autobusowego, wzamian Za U- 
dzielenie jej koncesji na uruchomienie 
na przeciąg lat 12 stacji benzynowej 
tuż przy gmachu wspomnianego dwor- 

ca. 
Magistrat nowogródzki ofertę przy- 

jał i niezwłocznie, mając już teraz środ 
ki, rozpoczął budowę dworca. 

ESET UT SESI ATZ TORT ZOO STZOA SANT 

Dookota afery w wileńskiej K. K. O. 
Ujaw mienie afery na szkodę Komunal- 

nej Kasy Oszczędnościowej i okoliczności, 

w jakich ją popełniono, żywo wszystkich 
interesują i na temat tego, bądź co bądź 
niecodziennego oszustwa, krążą różne 'wer- 

sje. 
Najbardziej zastanawia wszystkich fakt 

sporządzenia przez notarjat aktu hipotecz- 
nego na żądanie osoby, która wcale właści- 

cielem domu nie była. Okoliczność ta została 

obecnie całkowicie wyjaśniona, | 
Zastępca bawiącego na urlopie notarju- 

sza Rożnowskiego, znał osobiście i to z jak 
najlepszej strony inżyniera  Barancewicza, 
który właśnie zgłosił się do niego w towa- 
rzystwie pewnego osobnika, przedstawia- 
jąc jako Frąckiewicza, właściciela do- 
mu przy ul. Zarzeczna 20. 

Z uwagi na osobę inż, Barancewicza za- 
stępca notarjusza nie zażądał przedłużenia 
dokumentów osobistych i wyciąg hipotecz- 
ny potwierdził, dodając sakramentalne sło- 
ża „zgłosił się do mnie znany mi osobiście 
id“ 

Gdy K. K. O. potrzebny akt otrzymała, 
dopełnienie innych formalności dla otrzy- 

mania pożyczki nie nasuwało żadnych trud- 

ności, tembardziej, że trick z komisją sZa- 

cunkową został już poprzednio obmyślany. 

Oszust wiedząc, że Frąckiewicza fakty- 
cznie w tym czasie niema w Wilnie uprze- 

dził komisję, że w czasie szacunku nie bę- 

dzie obecny. 
Przybyłych urzędników oprowadzał i u- 

dziełał informacji dozorca domu, który po 
twierdził,że p. Frąckiewicz jest poza Wilnem. 

Władze policyjne badając całokształt 
sprawy zdołały już ustalić nazwisko oszu- 

sta i zarządziły pościg, 
Zatrzymanego zaś inż. Barancewicza 

wobec dowodów jego współudziału policja 
skierowała do władz sądowych, a te zaś 0- 

sadziły ge w więzieniu, 
W toku śledztwa ujawniono cały szereg 

interesujących szczegółów, dotyczących u- 

przedniej działalności oszustów, które nara- 
zie nie mogą być podane do wiadomości pu 
blicznej, 

  

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD ! NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

ADAM 
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HRECZAŃSKI 
ppor. 23 p. uł. Grodzieńskich 

Sakramentami zmarł dnia 17-go września 1931 r. w wieku lat 27. 

Antokolu dnia 19-go 

5. r 
Roman Apolinary Sokołowski 

Technik, emerytowany urzędnik W-łu Drogowego P. K. P.w Wilnie 
Zmarł nagle na udar serca w dniu 17 września 1931 roku. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zamkowej 14 m. 4 nastąpi 
w dniu 19 b. m. o godz. 16-ej. 

Zwłoki zostaną pochowane w grobach rodzinnych w Brześciu n-B, 
gdzie odbędzie się Nabożeństwo Żałobne. Opowyższem zawiadamia < 

Zarząd Wileńskiego Okręgu Zrzeszenia 
Techników Kolejowych Rzpiitej Poiskiej 

      

Zjazd Rady Wsiewódzkiej B.B.W.R. w Wilnie 
Dnia 20 b. m., o godz. 11-ej, w Ma 

łej Sali Miejskiej, przy ul. Końskiej, od 
będzie się Zjazd Rady Wojewódzkiej 
BBWR. przy udziale zaproszonych 
gości. 

Porządek Zjazdu jest następujący: 
Zagajenie p. senatora Witolda Abramo 

wicza, referat polityczny p. posła Bo- 
gusława Miedzińskiego z Warszawy, 
ieferat o gospodarczym kryzysie Świa 
towym p. ambasadora Tytusa  Filipo- 
wicza, referat organizacyjny p. posła 
Dobosza, ukonstytuowanie Rady oraz 
wolne wnioski. 

Tragiczny wypadek Z 
Onegdaj w godzinach wieczornych wy- 

darzył się następujący tragiczny wypadek 
w majątku Marguciszki p. Magdaleny Dą- 
browskiej Bawiący tam pporucznik 23 p. uł. 
Hreczański, chcąc udać się do pobliskiego 

lasu celem odpędzenia wilków napastujących 

stado owiec, wziął swój rewolwer i rozła- 

dowat go celem napełnienia magazynu ładta 
kowego. Na ostrzeżenie obecnych twierdził, 

  

й УОНЕ E TAP SERKA 

‚ W obecnej chwili roboty posunęły 
się dość daleko, bowiem jedno ze skizy 
deł budowli jest już niemal wykoń- 
czone, cały zaś gmach w ogólnych kon 
turach zarysowany. 7 

Dworzec autobusowy jest pierwszą 
żelazo-betonową  budowlą  w Nowo- 
gródku i przedstawia się, jako wielka 
w kształcie półkolistym, szopa, mają- 
ca dać pod swym dachem kompletne 
pomieszczenie 18 autobusom. 

Stył bardzo moderne nie pasuje do 
starego tła nowogródzkiego, tem wię- 
cej, że kłóci się z gmachem tuż obok 
znajdującego się gimnazjum. 

Na usprawiedliwienie tego manka- 
mentu nadmienić należy, że budynek 
ujęty został niezwykle praktycznie, z 
uwzględnieniem  ewentualności użycia 
go i na inny cel, jak np. na Hale Miej- 
skie, o co bardzo chodzi pewnym czyn 
nikom na terenie nowogródzkiej Rady 
Miejskiej. Ponadto liczyć się winien z 
możliwościami nadbudowy wyższych 
pięter, co także brane było pod uwagę 
na wypadek powstania odpowiednich 
potrzeb i środków finansowych. 

Niewłaściwem jedynie wydaje się 
brak poczekalni dla pasażerów, której 
w planach budowy nie przewidziano. 

‚ Osobliwie zimą ciepły kąt dla po- 
dróżnych wydaje się niezbędny, jeśli 
się zwłaszcza zważy na nieregularność 
w podjeżdżaniu na postój autobusów, 
co od czasu do czasu, jak o tem pisa- 
liśmy wczoraj, się zdarza. Zapewnie- 
nie podróżnym jedynie dachu nad gło- 
'wą, jest stanowczo - niewystarczające, 
bowiem nowy gmach, pozbawiony cał 
kowicie ścian nie będzie chronił ich od 
chłodu, O sprawie tej wartoby jeszcze 
teraz, w trakcie budowy pomyśleć. 

Koszt wzniesienia dworca autobu- 
sowego w Nowgródku wyniesie oko- 
ło 33 tysięcy z: tych. Wobec tego, iż 
na tn Cel zainteresowana firma ben- 

%ynowa desygnowała już ?* tys. zło- 
tych, miasto ze swych -="u.sów dało- 
ży tysięcy osiem, mając nadzieję wy- 
płacenia te sumy z w;ta* za postoje 
autobusów. 

Na zakończenie z u*nauem pod- 
nieść należy zabiegi Nowogródka do 
kcia s worzenia dworc2 autobusowe- 
go, co wobec koin lee: obojętności 
w tej sjrawie samorządu *akiego np. 
Wilna na specjalne zaznaczenie zasłu- 
guje. Mik. 

  

  

— Zabójstwo stróża nocnego w maj. Fe 
fiksowo. W ubiegłym tygodniu został po - 
strzelony w czasie pełnienia służby stróż noc 
ny maj. Feliksowo, pow. nowogródzkiego, 
Hilary Szakuła. Kula przeszła koło krępo- 
słupa i wyszła prawem udem. Po przewie- 

zieniu do szpitala- sejmikowego w Nowo 

gródku Szakuta zmart w dn. 16 bm. 
Postrzelenie Szakuły było prawdopdob- 

nie wynikiem osobistych parachunków. 
— Pożar w maj. Zsbartowszczyzna. W 

dn. 12 bm. w zabudowaniach maj. Zubar- 
towszczyzna pow. Nowogródzkiego wybuchł 
pożar, który strawił dwie stodoły i oborę. 
Spłonęły zbiory zboża, narzędzia gospodar- 
cze, 8 krów, i 1 buhaj. Straty wynoszą о- 

koło 65,000 zł. : z 
O podpalenie podejrzany jest jeden z od 

prawionych fornali majątku (Aleksy Ostrow 

ski. . 

porucznikiem 23 p. uł. 
że rewolwer już nie jest nabity, w dowód 
czego przyłożył rewolwer do skroni i naci- 
snął cyngiel. Rozlegi się strzał i ppor. Hre- 

czański upadł, W stanie nieprzytomnym od 
wieziono go drezyną do szpitala w Wilnie. 

Ppor. Hreczański nie odzyskując przytom 

nośc zmarł w szpitalu. 

lidžka 
Lida + hotūzie Šš. p. 

posłowi Hołówce 
W dniu 16 września, o godz. 18.30 

w sali starostwa lidzkiego odbyło się 
pod przewodnictwem p. starosty Hen- 
ryka Bogatkowskiego organizacyjne 
zebranie komitetu uczczenia pamięci 
ś. p. posła ziemi nowogródzkiej Tadeu 
sza Hołówki. W zebraniu wzięli udział 
liczne przybyli delegaci i przedstawicie 
le tut. organizacyj społecznych i go- 
spodarczych, urzędów i zakładów nau 
kowych zarówno państwowych jak i 
prywatnych oraz przedstawiciele władz 
państwowych i: samorządowych. 

Zebranie obejmowało kilka punk- 
tów porządku dziennego, z pośród któ 
rych na pierwsze miejsce wysuwa się 
akademia, która odbędzie się ku Jego 
uczczeniu w dniu 27 września w sali 
kina „Nirwana“ o godz. 13-ej. 

Na program Akademji składa się: 
a) zagajenie. 
b) marsz żałobny Beethovena, ode 

grany przez ork, 77 p.p. 
c) referat posła Sicińskiego, 
d) deklamacja, 

_ ©) przemówienia przedst. organiza- 
cyń i instytucyj społecznych oraz spo- 
łeczeństwa, którzy będą składać odpo- 
wienie deklaracje (dotąd zgłosili się 
między innemi: Związek Legjonistów i 
P. O. W., wyznaniowa gmina  ży- 
dowska m. Lidy, przest. społeczeństwa 
oraz ja literackiego i naukowego 
Tem 

W tymże dniu odbędzie się kwesta 
uliczna i przy wejściu na salę, która 
zapoczątkuje fundusz stypendjalny im. 
Ś. p. Tadeusza Hołówki, który zosta- 
nie obrócony na kształcenie człowie- 
ka w dziale zainteresowań, jakim po- 
święcał się ś. p. podstępnie zamordo- 
wany Tadeusz Hołówko. 

Stypendjum będzie w ten sposób 
skombinowane, iż będzie przyłączone 
do funduszu stypendjalnego, Sejmiku 
Lidzkiego, który wynosi powyżej -10 
tysięcy zł. й 

Stypendjum najprawdopodobniej 0- 
trzyma lidzianin, który będzie adbywał 
studja w Instytucie Badań Europy 
Wschodniej w Wilnie, z którym ś. p. 
a Hołówko czynnie współpraco- 
wai. 

(Dokończenie artykułu na str, 4-ej) 

W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

„KORJERA NOK OGRÓDT NIEGO" 
| „OKI 

przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 

Wielki Rynek róg Grodzieńskiej 

”  
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Wyłoniony komitet na zebraniu or- 
ganizacyjnem ukształtował się nastę- 
pująco: : 

prezes — burmistrz m. Lidy, p. Jó- 
zef Zadurski, sekretarz — koresp. P. 
A. T. p. Bożek, skarbnik — p. insp. Ro 
gowski. ь 

Oprócz tego w skład prezydjum 
wchodzą p. starosta H. Bogatkow- 
ski, p. pułk. Śliwiński, kmdt. gar. i do- 
wódca 77 p.p.; kpt. Wiltos, dr. Zar- 
cyn, dyr. Białokoz i p. Bulandowa. 

Niezależne od tego zostali dokoop 

towani pp.: dyr. Piekarski, insp. Wit- 

kowski, .oraz przedst, Rodziny Wojsko 
wej i Policyjnej. - 

'Wyłoniony Komitet przy współ- 

działaniu org. społecznych, które za- 
fiarowały swoją współpracę w zorg. 
Obchodu, przeprowadzi całą uroczy- 

stošč. : 
Ponieważ spodziewany jest większy. 

udział w przemówieniach przedst. org. 

społecznych — do kierowania całą 
akcją oraz akademją został wybrany 
marszałek — w osobie p. Bożka, do 
którego we wszelkich sprawach nale- 
ży się zwracać bezpośrednio. 

— Nowy opiekun cerkwi prawosławnej 
w Zblałrach. W ostatnim czasie w Zblanach 
gminy bielickiej, pow. lidzkiego, odbyły się 
wybory opiekuna cerkwi prawosławnej, któ 

rym został Kielnik Aleksy, a jego zastępcą 

lwaszewicż Paweł, zamieszkały we wsi Po- 

niemuńce. 

— jak pracują straże ogniowe, Że stra 
że ogniowie, rekrutujące się z ochotniczych 
sił młodzieży zarówno wiejskiej jak i miej- 
skiej nie noszą tylko paradnych mundurów, 
lecz pracują w pocie czoła, zarówno mad 
obroną mienia, jak i życia ludzkiego wiele 
się o tem pisze, lecz o ich wyczynach w pra 
cy kulturalno - ośwatowej nad sobą i oto 
czeniem, zazwyczaj mało. A pracują i tu rów 
nież solidnie. Niech posłuży choćby straż 
ogniowa z Sielca, gr. bielickiej, pod dziel-- 
nym kierownictwem druha naczelnika Gra 
bowskiego, która urządzala cały szereg 
przedstawień i imprez dla siebie i okolicz- 
nej ludności. Ma przecież za sobą duży do- 
robek, a ile takich jest w powiecie lidzkim, 
wyliczyć nietrudno. Taki „Niemen* Pomiedź 
Poniemuńce", Zaprudziany i t. p. wiele 0 
tem mówią 

W Sielcu dla urozmaicenia ostatnio zor- 
ganizowano zabawę z loterją fantową, któ 
ra dała około 80 zł czystego zysku, które 
zostały obrócone na cele kulturalno - oświa 
towe tejże stražy,—czy nie jest to tež plu- 
sem na korzyść straży ogniowej w dziale 
pracy kulturalno - oświatowej i wychowaw 
czej, nikt nie zaprzeczy. 

— Nie kradnij i nie stawiaj 
oporu, bo źle na tem wyjdziesz. 
W dniu 11 września b. 1. posterunkowy pp. 
z posterunku Wawiórka udał się do miesz- 
kańca okolicy Ławarzyszki gm. wawiórskiej, 
celem zabrania skradzioneg zboża, Tu jed- 
nakże spotkał się z wielkim oporem ze stro 
ny rodziny Górskich, którzy obrzucając po- 
sierunkowego masą obelżywych słów, nie 
pozwałałi zabrać skradzionego zboża, Stało 
się jednakże inaczej, zboże zostało zabra- 
ne, a na czupurną rodzinę Górskich: Fran 
ciszka, Jana, Władysława, Anielę i Anasta- 
zję spisano obszerny protokół, który niechyb 
nie zaprowadzi ich za kratki sądowe. 

Śmierć przy młocacni. W tych dniach w 
maj. Kijanowce, pow. lidzkiego podczas 
pracy przy młocarni parowej udeszcna z0- 
stała ciężko w głowę paseni transmisyjnym 
robotnica Władysława  Cischanuwiczowa. 
Zmaria ona w drodze do szpitala. 

— Ujęcie złodziejki. W pierw- 
szych dniach września dokonano znacznej 
kradzieży vu Suzedela Wawrzyńca, 
zam. iw folwarku Konstanciszki, gminy ej- 
szyskiej. Poszkodowany podejrzewał o do- 
konanie kradzieży swoją byłą służącą, jed- 

nakże nie mógł wskazać władzom miejsca 
jej zamieszkania i nazwiska, skutkiem cze- 

о ay wę były utrudnione. Ostatnio 
RK tik wpadła na jej trop. Jak się 

okazało służąca Suzedela wyjechała do Ol- 
kienik i zamieszkała tam u niejakiej Śniesz- 
kowej. W rezultacie rewizji znaleziono u- 
kryte pod szafą w kuchni 403 dolary ame- 
rykańskie, 75 rubli złotych oraz 120 zł. Po- 
nadto znaleziono w innem miejscu 42 zł. 
gotówką, jak również różne rzeczy warto- 
ści 150 zł, zakupione widocznie za skradzio 
ne pieniądze. Złodziejka, nosząca nazwisko 
Tusnińskiej Felicji, przyznała się do kradzie 

ży, „oświadczając, że był to akt zemsty za 
pobicie jej przez Suzedela. Sędzia śledczy 
zastosował względem Tumińskiej areszt pre 
wencyjny. 

  

ASÓW. 

X „Pan starosta o bezrobociu. Urodzaje odbió: 
Xiepskie, zima zbliża się, będzie pono ostra. 
Bezrobotni są — cóż się dla nich zamierza , 
uczynić? 

P. sarosta baranowicki Zygmunt Prze- 
pałkowski ujmuje tę kwestję konkretnie, 
wyciągając wnioski na przyszłość z  do- 

JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
Aeroplan sunął naprzód, dusząc i 

przewracając ludzi, i zwolna zaczął się 
podnosić. Moncrossen, klnąc, biegł do 
samochodu. 

Niech wszystko przepadnie, byleby 
mógł tej nocy zniszczyć obie nienawi- 
stne istoty: Sarna i Jenny! 

Oślepiły go nagle wprost na niego 
skierowane smugi światła idącego na- 
przeciw samochodu. W kilku miej- 
scach aerodromu ukazały się ciemne, 
duże maszyny, których latarnie zdawa 
ły sie szukać i wypatrywać bandytów. 

Był to oddział Billa Carion. 
Moncrossen widział go, jak wy- 

skakiwał z samochodu. Policja przygo- 
towywała się do ataku. Carion biegł 
na przedzie, jak szalony. 

Moncrossen wystrzelił. Kula prze- 
łeciała bokiem i znów palce lewej rę- 
ki zostały boleśnie przyciśnięte przez 
sprężynę rewolweru. 

Carion dostrzegł go i wystrzelił 
Moncrossen słyszał wyraźnie gwizd- 
nięcie kuli koło ucha. 

Krzycząc głośno i klnac, biegł do    
o ratunku. 

Drugi aeroplan ledwie nie przeje- 
chał po nim, podnosząc się ciężko ku 
niebu. 

  

  

samochodu, wiedząc, że niema mowy 

„ WILNO. — Koło Olkienik zatrzymano 
niejakiego Kenigsberga,. handlowca z Łodzi, 
który usiłował zbiec do Litwy w obawie 

Aeroplany obce na 

З оОМО 

Ujecie defraudanta na granicy 
przed aresztowaniem za dokonaną deirauda- 
cję kilkunastu tysięcy złotych na szkodę 
jednej z firm łódzkich. 

naszem terytorium 
OSTRZELANIE SAMOLOTU SOWIECKIEGO 

WILNO. — W dn. 16 b. m., o godz. 10 
od strony granicy łotewskiej ukazał się ae- 
roplan, który przeleciał nad stacją kolejo- 
wą Brasław i udał się z powrotem w kierun 
ku Łotwy, krążąc nad wsią Domaryszki, gm. 
piuskiej, poczem oddalił się w stronę połu- 
dniową. Władze K.0.P. ustaliły, że na ka- 
dłubie aeroplanu źżnajdowały się — litery 
P.A.L.S.B. Lot przez cały czas odbywał się 
na wysokości około 50 rnetrów. 

W tym samym czasie na odcinku Świę- 
ciańskim w okolicy Kołtynian widziano sa- 
molot litewski iustrujący pas nadgraniczny. 

Wczoraj zaś w rejonie Wilejki (Dołhi- 
nów) ukazał się samolot sowiecki, zdąża- 
jący w głąb naszego terytorjum. Lotnik nie 

iedział na dawane mu sygnały, wo- 
bec czego placówki KOP-u ostrzelały samo 
lot i zmusiły go w ten sposób do cofnięcia 
się. 

Dziecko ułożyło kamień na torze kolejowym 
WILNO. W dn. 14 b. m., o godz. 

16-ej robotnicy kolejowi Turek Piotr i 
Łapko Władysław, zam. w Brasławiu, 
znaleźli na szynach, na 64 km. kolejki 
wąskotorowej Dukszty-Druja, dwa ka 
mienie wagi po 5 kg. każdy, podparte 
położonym wpoprzek kijem. Ustalono, 
że sprawcą tego czynu jest 7-letni Mi 

lewski Czesław, zam. 'w Brasławiu, 
za kolonią urzędniczą, w lesie przy to- 
rze kolejowym. Milewski położył ka- 
mienie i kij na torze w czasie zabawy, 
nie zdając sobie sprawy z tego, co czy 
ni. W-g opiaji władz kolejowych, z 
powodu podłożenia kamieni mogło na 
stąpić wykolejenie się pociągu. Docho 
dzenie w tej sprawie trwa, 

Zemsta chłopca za wydalenie ze służby 
WILNO. — Pastuch Stanisław  Malaw- Ścianku Kantora, gm. szarkowskiej. Mało- 

  

KL O | 

MIEJSKIE | PĄGLJGN 
SALA MIESSKA 

strebramsta 5 

Od dnia 15 do 18b. m. „ włącznie wielki film w 10 aktach 

BOLARÓW 
i zdjęcia. W rolach głównych: Kusząca Dolores del Rio i niezrównany Jack Mulhaił i 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Nad program: Komedja w 2 aktach. Początek seansów; od 

godz. 4, 6, 8 i 10 Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa 

oryginalne i arcydziwne kaprysy miljoserów 
kańskich, Niezwykle interesująca źreść, piękna wystawa 

amery- 

wiełu innych aktorów" 

czynna od godz 3.30 po poł, 

  

Džwigkowy 

rINO-TEATR 

„KELISS“ 
ai, WILEŃSKA 48. 

džwiekowy! Spiew 
Dziś! Wspaniały przebój 

Tańce! 

poryw. Hiszpan Bon Joze Mojlka, czarująca Mona Mario i Antonio Morene. 
Barwnošė sces! Upajający rytm tanga! Przepych wystawy. Ceny zniżone cd 60 gr. "Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15 

W rol. CZAR TANGA 
gł. cudowna para kochanków, 

jedyny godny zastępca Rudolfa Valentino 

Cudowne pieśni argentyńskie! 

  

  

Tel. 925. Wkrótce filmy o których mówi cały Świat „Szary Dom' ł „Błękitny Express“ 

Otwarcie sezonu. w filmie 
L das . Największy przesój Świata Ramon Novarro dźwiękowym 

Miec 2 | $SBWILLA, ŃIASTO 4IROŚCI zyczyc 
a: uroku rolach pozostałych Partnerka Ramiona Novarro jest słodka, pełna anielskiego Dorothy Jordan w 

Renee Adoree i Ernest Torrente. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

  

GŹwizaOWE KIMO 

CGUIN 
WIkLAŻ +2. Mał. 

Й olpėcka 
— Wypadek przy pociągu sowieckim. W 

ub. tygodniu w czasie nianewrowania pu- 
ciągu sowieckiego na stacji Stołpie sr. na- 
jący wagony przetokowy Krol Aleksander 

DAJ 

ko, lat 14, mieszkaniec wsi Malinowo, gm. !etniego podpalacza przyłapała na gorącym doznał złamania ręki. Poszkodowanemu u- 
N.-Pohost, usiłował podpalić 
mieszkałne Tatyrzy Aleksandra, m-ca 

Sprawa 

za Malawko rzucił przygotowaną słomę i za- 
pałki i zbiegł. Powod — wydalenie ze służby. 

pionów | 
Wniosek o zerwanie umowy ze Zjed. Tow. Elektrycznem 

WILNO. Po zaznajomieniu się z materja- 
łami w sprawie ustawianych przez Wiguszy- ulec zwłoce będą prowadzone systemem go- 87 
na t. zw. pionów, wice-prezydent Czyż po- 
stawił wniesek natychmiastowego zerwania 
umowy ze Zjednoczonem Tow. Elektrycznem 
z jednoczesuem ząkwestjonowaniem przedsta- 
wionyet miastu za wykonane roboty rachun- 

ków. Roboty elektryczne, które nie mogą 

spodarczym we własnym zakresie, 
Wnioski te będą rozpatrywane przez 

Magistrat najprawdopodobniej w dniu dzi- 
siejszym. 

  

świadczeń ubiegłego roku. Ludność Bara 
nowicz jest dość uboga, ilość bezrobotnych 
duża, i tylko znikoma ich część posiada u- 
prawnienia do pobierania zasiłków. Ubiegłej 
zimy starano się oczywiście o subwencje: 
trochę dał Magistrat, pewne kwoty sejmik 
na doraźną pomoc, pewne subwencje wo- 
jewoda z iunduszu opieki społecznej. Za te 
pieniądze i przy pomocy organizacyj społe 
cznych stwiorzono w zeszłym roku kuchnię 
dla bezrobotnych powierzając akcję dożywia 
nia oddziałowi Czerwonego Krzyża. Wydał 
on od I stycznia do 19 marca 27 tysięcy 
obiadów i 210 mtr.3 drzewa. Obiady były 
wprawdzie skromne ale posilne: litr dobrej 
zupy i pół kg. chleba. Jak wykazało doświad 
czenie, ta forma pomocy była najlepszą i 
opartą na zdrowych podstawach. Odpadł 
mianowicie ten element pseudo-bezrobot 
nych, który, mając pewne zasoby, ubiegał 
się jednak o zasiłki, ale, jak się okazało, wsty 
dził się korzystać z obiadów. Otrzymywali 
je więc naprawdę potrzebujący. . 

W ten sam sposób — powiada p. staro 
sta — zamierzamy działać i tegoroczną zi- 
mą. Zpawiada się ona gorzej niż ubiegła, 
nagromadzone bowiem zasoby są mniejsze. 
Ludność sania powinna zrozumieć koniecz- 
ność gromadzenia zapasów na zimę, albo 
wiem ze względu na duży wzrost potrzebu- 
jących, nie wszyscy będą mogli z dobroczyn 
nej akcji obiadowej korzystać. 

Czynimy już przygotowania — ciągnie 
dalej p. starosta — chcemy do akcji ratow- 
niczej przystąpić z dniem I grudnia. Wzorem 
ubiegłego roku powierzymy ją Czerwonemu 
Krzyżowi, który wywiązał się z niej znako- 
micie, W tej sprawie zresztą ma się jeszcze 
wypowiedzieć Komitet Obywatelski. Powo- 
łany on zostanie w ciągu września, zada 
niem zaś jego będzie szczegółowe opraco- 
wanie planu pomocy bezrobotnym. W ciągu 
października układać się będzie listy zasłu- 
gujących na dożywianie — a na 1 grudnia 
Pas kuchnia rozpocznie swe czynno- 

ci. 
"X Kronika wypadków. Dnia 16 wrześ- 

nia Stanisław Tyszkiewicz (ul. Szosowa, o0- teść 
bok elektrowni kolejowej) 
licji, że dn. 13 bm. na ul. Ułańskiej pobity 
został przez Jana  Pietruszkę i Kazimierza 
Chałówkę, obydwoch zamieszkałych w Ba- 
ranowiczach. Sprawa poszła do sądu. 

X Ancel Zacepicki (Szosowa 168) wypo 
życzył na przeciąg jednego miesiąca rower 
swemu przyjacielowi Józefowi  Clszewskie- 
mu (Targowa 26). Pożyczył z przyjaźni, a- 
le za wypożyczenie wziął 30 zł. To też, za 

karę, gdy po upływie miesiąca zgłosił się po. 

zameldował po 

r swej własności, stwierdził, že rcwe- 
ru_ niema. Poprostu zginął. Może go znaj 

POPIERAJCIE LO.P.P. 

słoniiirka 
— Klub myśliwski w Słonimie. Do 

wiadujemy się, że z dniem 1 pażdzier- 
nika zostanie otwarty przez Kółko ł.o- 
wieckie w Słonimie „Klub myśliwski”. 
Lokal jego będzie .się mieścił przy ul. 
Ułańskiej. 

Najruchliwsze ulice mia- 
sta toną w ciemnościach. Nie zwa- 
żając na wielokrotne prośby mieszkańców 
miasta czy to w formie ustnej, czy też za 
pośrednictwein prasy, magistrat dotychczas 
nie zorganizował odpowiedniego dozoru rad 
racjonalnem oświetleniem miasta. Z tego też 
powodu część najważniejszych i najruchliw- 
szych ulic, jak np. 3 Maja w pewnych swych 
częściach (teren Koszary — Seminarjum) 
jest nieoświetloną. 

— Posiedzenie Zarządu Ligi Morskiej i 
Kolonjalnej w Słonimie, W dniu 21 b. m., w 
gmachu starostwa odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Ligi Morskiej i Kolonjalnej, na któ- 
rem złożone zostanie: sprawozdanie kaso 
we, zilustrowana działalność Zarządu w 0- 
kresie letnim, nakreślony hędzie plan pracy 
na przyszłość (sezon jesienny. i zimowy). 
Ponadto Zarząd zaiatwi szereg spraw bieżą 
cych, mniejszego znaczenia. 

— Powiesił się u sąsiada w stodole, Dnia 

12 bm. we wsi Rewtowicze, gra. starowtej 
skiej, pow. Słonimskiego, powiesił się u są- 
siada w stodole 64-letni Taras Litwińczyk. 
Litwińczyk popełnił samobójstwo na tle nie 

porozumień rodzinnych. 
— Po sprzeczce z teściową chciał popeł- 

nić samobójstwo. W ubiegłym tygodniu mie 
szkaniec wsi Szydłowicze, pow. słoniniskie- 
go Filip Toczony po burzliwej sprzeczce z 
eściowią powiesił się we własnem mieszka- 

niu, Wiszacego denata spostrzegła jego ro 
dzona matka, która przecięła linkę i przy 
pomocy sąsiadów po blisko godzinnej akcji 
ratunkowej przywróciła do życia, 
— Pożar w maj. Nowe Dziewiątkowicze. 

W ub. dniach o północy zapaliły stę — jak 
następnie przeprowadzone śledztwo wykaza 
ło — skutkiem podpalenia dwa stogi ze zbio 
rami zbóż, należące ło maj. Nowe Dziewiąt 
kowicze, p. Olgierda Śliżnia. Straty sięgają 
kwoty 5000 złotych. 

— Zgon 107-letniego starca. W 
Prużanie zmarł z powodu starczego 
wyczerpania organizmu  107-Iletni J. 
Nieberg, który do ostatnich chwil ży- 
cia cieszył się dobrym zdrowiem. 

Przy wstrząśnieniu rewolwer wy- miękkim gruncie głębokie ślady. Je- 
padł z jego ręki i długo szukał ga w 
mokrej od rosy (czy od krwi?) tra- 
wie... Chwiejąc się, podtrzymując le- 
wą ręką prawą, dobiegł do samocho-. 
du i pochylił się nad Jenny. 

Leżała z otwartemi oczyma i wi- 
docznie poznała go. Piers jej podnosi- 
ła się ciężko, usta pobladły. Poruszy- 
ła się, chcąc uciekać, ale on zatrzymał 
ją chwytając za rękę. 

° Moja miła! — szepnął, dusząc 
się. — Teraz odjedziemy razem: ty i 
ja... 

Głos jego był ledwie dosłyszalny w 
strasznym hałasie. 

„_ Wtej chwili ktoś dotknął jego ra- 
mienia. 

Odwiócił się i spotkał się ze spoj- 
rzeniem inspektora. Carion.... 

Nie próbował sprzeciwiać się. Przez 
sekundę patrzył mu w oczy, ale gdy 
uczuł na rękach zimną stal kajdan, o- 
przytomniał i wydał dziki, nieludzki o- 
krzyk. 

Nadbiegło kilku policjantów, któ- 
rzy odciągnęli go na stronę. 

Oliver Trent stał na brzegu stawu 
w parku Moncrossena i mówił: 

— Oni przywieźli ciężarówki do 
parku i wyrzucili złoto koło kapliczki. 
Nie mogli zawrócić i musieli tyłem wy 
jechać na szosę. To pozostawiło w 

=
 

  

„stem bardzo silny, a więzienna praca 
zahartowała mnie i dodała sił. Praco- 
wałem, jak murzyn, wywożąc złoto na 
taczce, skradzionej w ogrodzie. Była 
to ciężka praca, ale nienawiść dada- 
wała mi sił, a nienawidziłem Moncros- 
sena z całej duszy. 

— Wrzuciłem całe złoto do stawu. 
Ślady szyn ciężarówek umośliwiły mi 
pracę, bez pozostawienia śladów od 
taczki.... 

Po pauzie ciągnął dalej: 
— Widziałem, jak przywożono to 

złoto i postanowiłem, że nikt z tych 
łotrów nie skorzysta z niego, choćby 
mnie to miało kosztować życie. Poza- 
tem przybyłem tutaj, aby wydostać od 
Moncrossena piśmienny dowód, że nie 
byłem zamieszany w zbrodni, o którą 
mnie oskarżono. . 

Myślałem, że gdyby groźby rie po- 
skutkowały, może za cenę tego złota, 
uda mi się kupić ten dokument, od 
którego zależała moja wolność. 

— Skąd dowiedział się pan o tem, 
że Moncrossen jest w Anglji? — zapy- 
tał Carion. 

Trent roześmiał się: 
— Przypadkiem i ta z winy same- 

go Moncrossena. Zostawił on w Ame- 
ryce zaufanego człowieka, któremu ka 
za! przyjechać tu za parę tygodni. 
Człowieka tego aresztowano i posa- 

  

zabudowania uczynku Newierczyk Longina. Na jej widok dzielił pomocy lekarz szpitala powiatowego. 

Vi-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 
V-tej klasy Łoterji Państwowel, 

15.000 zł. na nr. 13515 
10.000 zł. na nr.: 103664 
5.000 zł. na nr.: 199808 
3,000 zł. na n-ry: 60600 75832 82013 

070 92550 123454 158277 167359 169415 
192489 199755 

2.000 zł. na n-ry: 26437 52311 101452 
140143 146873 152060 153895 159476 177182 
183977 187340 

1.000 zł. na n-ry: 17486 22458 29903 
58533 84554 92553 95247 108220 111385 
123715 124671 125522 127448 133206 143359 
145576 189971 196970 199893 206573 

500 zł. na n-ry: 620 1416 2576 3630 5538 
7101 9848 13265 15401 15414 15486 17108 
17506 19623 21744 22338 22369 23950 27981 
25407 29742 30388 32708 34260 35033 37041 
37205 38943 39947 41026 42016 42696 43956 
44451 47028 47425 4722 50041 51509 52375 
52728 53312 53694 54635 56137 56749 57091 
58834 60378 61916 64234 64702 66789 68603 
68653 69749 71509 73194 74652 75704 78376 
79146 80244 80590 80744 80798 81390 82398 
84639 84845 87376 90277 92249 92748 93399 
94713 95426 96947 97123 97862 99268 101326 
102259 104355 105861 107478 107829 108555 
109972 110625 111410 114188 114781 114952 
120541 221526 122868 125984 127683 128274 
128500 130220 130774 134441 135923 136138 
136210 137213 137606 137629 142009 142653 
144839 148688 152907 154500 155043 155448 
158254 159834 160345 162010 162654 164277 
164327 164440 167553 169384 169759170541 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W 7-m dniu ciąg 

nienia 5 klasy 23 Loterji Państwowej głów 
niejsze wygrane padły na numery: 

Po 10 tysięcy złotych—183.062 i 142.371. 
Po 5 tysięcy — 40,335, 112,353 i 201,900. 
Po 3 tysiące — 20,886, 21,045, 12,673, 
110,345, 136,733 i 193,324, 

z 

PIĄTEK, DNIA 18 WRZEŚNIA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.05: Muzyka popularna j lekka (płyty) 
16.45: Komun. dla żeglugi z Warszawy. 
16.50: Pogadanka literacka w języku 

francuskim z Warszawy. 
17,10: Koncert życzeń (płyty). 
17.35: „Wnętrze ziemi i wyzyskanie jego 

ciepła" — odczyt z Warszawy wygłosi E. 
Kasprowski. 

18.00 Muzyka lekka z Warszawy. 
19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie. 
19.20: „Asy sportu o swych przeżyciach 

— pogadanka z Warszawy, wygłosi dr. J. 
Zajączkowski. i 

20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonji 
Warszawskiej, 

22.00: „Gwiazdy* — felj. z Warszawy 
wygłosi j. Wasiutyński. 

22.15: Komun. i muzyka taneczna z War- 
szawy. 

48688849886646 
LICYTACJA 

Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 
publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
w dniu 25 września 1931 r. o godz. 12 rano 
przy ul. MarjiMagdalenyNr. 2 sprzedaży z 
licytacji jednej pary koni wyjazdowych, po- 
wozu parokonnego i uprzęży. 

Za wojewodę (—) W. Hryhorowicz 
Naczelnik Wydziału 
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dzono do mojej celi, Zaprzyjaźniliśmy 
się. W chwili szczerości nauczył on 
mnie, jak mam znaleźć sztab „wodza 
— jeśli uda mi się uciec. W ten spo- 
sób zdradził Moncrossena jego zaufa- 
ny przyjaciel. Ani ja, ani Jenny nie 
chcieliśmy, żeby aresztowano Mon- 
crosseną, zanim wydobędziemy od nie- 
go niezbędny dla mnie dokument, 
zwracający mi honor i wolność. Bali- 
śmy się, że kiedy go powieszą, ja bę- 
dę musiał powrócić do więzienia... 

— Rozumiem, — odpowiedział Bil- 
ly, patrząc w zamyśleniu na spokojną 
taflę stawu. 

_ Trent gryzł swoją fajeczkę, przy- 
glądając mu się badawczo. Billy zro- 
bił kilka kroków i skręcił w aleję par- 
ku. Trent nie ruszył za nim. 

Pod drzewami stała Jenny. Usły- 
szawszy kroki za sobą, odwróciła się, 

a twarz jej rozjaśniła się na widok 
Billa. : 

— Ojciec opowiedziat panu wszy- 
stko? — zapytała cicho. 

— Tak, — odrzekł Billy, — ale w 
tej sprawie pozostało jeszcze do wy- 
powiedzenia najważniejsze słowo. 

Głos Jenny drgnął lekko: 
— Jakie? 
— Ja kocham panią, — rzekł cicho 

ze wzruszeniem Billy. 
Ręce jej otoczyły jego szyję... 

KONIEC. 

  

Dziśł Arcydzieło dźwiękowe, ktore wzbuoziło zachwyt 
całego świata! Niezrównany 

melodjami w rewelac. 
arcydziele dźwiękowem 

mistrz pieśni,  genjalny 
Wilsmo naj- Al. Jolson idea 

$PIEWAK JAZZBANDU 
| Tragedja daszy ludzkiej, W roli kobiecej prześliczna May Avoy. Nad program: Dodatek dźwię- 

kowy Foxa. Dia młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
Następny program! Arcydzieła dźwiękowe „„Na strunach miłości'* 

  

Szkółki 
„NACZ CZARNOCKICH“ 
Polecają na bieżący sezon 

drzewka owocowa wszelkich odmian 
i ozdobne 

oraz dziczki na podkładki . 
(Towar wyprodukowany i aklimatyzowany w warunkach suro- 

wego klimatu północnych Kresów Wschodnich 

Cenniki wysyłamy na żądanie 
Adres: Nacz Czarnockich, poczta Lachowicze koło Baranowicz. 

  

Racjonalnej 
kosmetyki 

leczniczej 
WILNO, 

Mickiewicza 31 —4 
kobiecą 

Ur 0d konserwu - 
je, dosko- 

nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 

  

Rękawiczki 
imitacja duńskich, najpiękniejszy krawat, 
najmodniejszy szal nabędzie Pan 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9, iel. 6-46. 

| szkółki Podzameckie 
FRANCISZKA HR. ZAMOYSKIEGO 

poczta Maciejowice, woj. Lubelskie 

polecają na sezon jesienny 

Po cenach znacznie zniżonych 

DRZEWKA! KRZEWY OWOCOWE 
Drzewka i krzawy ozdobne, igiaste i liściaste 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 2 

  

  

DRZEWKA 
i Krzewy owocowe 
poleca w wielkim wyborze na sezon jesienny 

ZAKŁAD OGRODNICZY 

W. WELER vii, 
Sadowa 8. telef. 10-57 Zawalna 18 
CENY PRZYSTĘPNE. CENNIKI NA ŻĄDANIE. 

ese©e6660660806Q00i 

PRZETARG 
Kwatermistrzostwo 77 pułku piechoty w Lidzie zamierza 

oddać w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego dostawę 
arendacyjną ziemniaków, kapusty, buraków, marchwi 
i brukwi. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach należy składać w 
Kwatermistrzostwie 77 p.p. w Lidzie do dnia 15 października 
1931 », godz. ii-tej poczem nastąpi Komisyjne otwarcie ofert, 

Do ołerty należy dołączyć kwit Kzsy Skarbowej na wpła- 
cenie wadjum w wysokości 5 proc. wartości zaoferowanej do- 
stawy miesięcznej. 

Wysokość kaucji wrazie przyjęcia oferty wynosić będzie 
10 proc. wartości jednomiesięcznej dostawy. 

W ofercie musi być stwierdzone, że oferentowi znane są 
przepisy zastosowania warunków ogólnych, obowiązujących 
przy dostawach wojskowych i że zastosuje się Ściśle do nich. 

Wysokość miesięcznego zapotrzebowania ziemniaków wy- 
nosi około: Е 

w czasie od dnia 
” 

  

1.XŁ81 r. do 15.1I1.32 r. — 25,006 kg. 
» » 15.11.82 r. do 15.VIL.32-r. — 45.000 kg. 
ilość zapotrzebowatiia na: Ogólna 

1) Kapusty wynosi 50,000 kig. 
2) Buraków i > OZ 0005 
3) Marchwi * 10,000 , 
4) Brukwi $ 10,000 , 

Zastrzega się dowolny wybór ołerenta, zwiększenie lub 
zmniejszenie zapotrzebowania, oraz unieważnieuie przetargu bez 
podania powodu. 

Wszystkie informacje udziela oficer żywnościowy 77 pp. 
w Lidzie w godzinach urzędowych. С 

Kwatermistrz 77 p.p. 
Krzowski Mjr. 

Zarząd Nowo-Wilejskiej Fabryki Masy Drzewnej 
i Papieru Sp. Akc. w Kuczkuryszkach 

ogłas'a, że w dnis 10 października 1931 r. o godz, 5uej p.p. 
w lokalu Zarządu w Kuczkuryszkach przy pbicć Rin 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów 7 nastę. 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

sh o dzenie bilansu i rachunku zysków i 

4) Wybór Zarządu oraz 
5) Wolne wnioski. 

straż 

Komisji Rewizyjnej. 
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RES 
LOKALE 

3 mieszkania 

Pokój 
do wynajęcia 3 maja 
3 m. 4, 
m — 

2 2 pokoi 3 pokoi i 4 pokój z eałodzień- 
pokoi ze wszelkiemi Dwa pokoje wiało zz nie 

wygodami NowocZe-łągnie umeblowane — 
stemi, wanną na miej- (łącznie lub pojedyń- 
scu do wynajęcia ul czoy z częściowem lub ge, 
Słowackiego 17. całkowitem  utrzyma- cie). Tamże 

ać niem do wynajęcia. Sy. francuskiego, 

Pokój walska 7—5, godz, 4—7 

do wynajęcia dla kul. 74 E reike) 
turalnej osoby. Dąb- sg 
rowskiego 12 m. 3. 

usługa, 

  

ceny b. 
Mickiewicza 44 m. 

>.  Dowiedzieć się cd 
9 — 3.30. 

  

  

    

| 

Za 120 złotych 

opał 
Do wynajęcia 

od zaraz (osobne wej- 
lekcje 

korepe- 
tycje, konwersacja —8. V. r.b. legitymację 

przystępne, kolejową wydaną па 

bycze kosmetyki racjo- 
nałacj 

Codziennie ad g. 10—8 

  

Brwi. irzęsy 

I. Hryniewiesowej. 

ul. WIELKA M M m3. 

Przyj. w g. 16-11 4-7 
W.Z.P.J6%, 

ТТ de ВАМЕ 
„KEVA“ (Paris: 

Mickiewicza 37, tei. 
657, 11 — 1 

Rozgładzanie i odświe- 
zanie twarzy. Leczenie 
wągrów 4  pryszczy. 
ciektryzacja W.Z.P. 

  

FSE] 
Lektorka 

języka aaglelskiego 
przy uniwersytecieUSB 
udziela łekcji języka 
angielskiege. Dąbrow- 
skiego 12 m. 3. 

Osoba" wa: ” wieku 
poszukuje pracy, chęt- 
nie zajmie się dziećmi, 
aibo przy chorym, nio- 
że wyręczać panią do- 
mu tylko za mięszka 
nie i utrzymanie ul. 
A Iguacego 3 — 1 

  

  

Rządca 
agronom z ukończoną 
średnią szkołą rołaiczą, 
wieloletnia praktyka, 
poszukuje natychmiast 
posady rządcy majątku 
lub innej w zekresie 
swego iachu, posiada 
dobre świadectwa i re- 
terencje. Dobry plan- 
tator buraków cukro- 
wych. Kawaler lat 40. 
Wilno, Hotel  Nisz- 
kowskiego psk. 26. 

Polecam 
dobrą, uczciwą, umie- 
jętną kucharkę — sło- 
żącą. Zarzeszna 28—3 
A. Z. 

  

Piany „ds. ziemskich, 
parcelację orsz wszelkie 
prace miernicze wyko- 
nuje miermiczy pezy- 

sięgły 
Włodzimierz ZEJTC 
Baranowicze, Sadowa 
11 teleton 222 

  

  

] Gotówkę na | 
dobre pracenie 

łoku!emy bezgłsiaie 

Demy 
dochodowe 

Domki male a 
ogródkanń, [A 

Majątki, 
folwa:ki, Działki 
za hezoen, przy mi- 

Į nimainej gotówce 
poieca 
Biuro Kom. „Za- 
chęta" Mickiewi. 
cza 1, tel. 5-04. 

  

Kocięta "z 
b. tanio sprzedzm 

Piekiełko 5 m. 11. 

ZGUBY| 

  

: 

  

             
   

Zgubioną 

2.imę Pietroneli Spiry- 
dowicz urieważnia się. 

  

Redaktor w. z. Witold Fatarzyńetkż, 

łupież. Najnowsze zdo- | 
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