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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. =" = 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia 
HORODZIEJ 

T-wa „Rach”. 

KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

nadesłane mżlinietr 50 gr. Krenika reklamowa milimetr 
Zagrariczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne © 50 proc d 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

T T rr SZA 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiefsz milimetrowy jednoszpaltowy na sttonie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
60 gr. W numerach świątecznych „oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA W PRZEDEDNIU OTWARCIA SESJI SEJMOWEJ KONTROLA FINANSOWA 
SPOKÓJ NA WIEJSKIEJ. —W OCZEKIWANIU EXPOSE Kompromitacja Ligi < Narodów. 

Zbrojny zatarg chińsko-japoński ujaw- 

nił w całej rozciągłości słabość insty- 

tucji genewskiej, a próby załatwienia 

tego konfliktu przez Radę Ligi, sa jej 

wielką kompromitacją. Rada Ligi cał- 

kowicie ugięła się wobec pozycji Japo- 

nji, która odrzuciła interwencję Ligi, 

twierdząc, iż zatarg z Chinami jest spo- 

rem, który powinien być załatwiony 

pomiędzy japonją i Chinami  bezpo- 

średnio a udział Ligi może jedynie 

skomplikować sytuację. Ratując pozo- 

ry swego autorytetu, Liga skwapliwie 

zgodziła się uznać za załatwienie za- 

targu, obietnicę Japonii wycofania ze 

strefy. okupowanej wojsk i przeszła nad 

całą sprawą do porządku dziennego, 

wbrew protestom strony napadniętej, 

zabiegającej o pomoc Ligi. W ten spo- 

sób Liga Narodów pozostała biernym 

świadkiem agresji, dokonanej przez jed 

nego z członków Ligi wobec driigiego, 

solidaryzując się całkowicie z działal- 

nością napastnika. O większą kompro- 

mitację Ligi trudno. Frazesy pacyfi- 

styczne, wypowiadane na zebraniaci 

genewskich, prysły jak bańka mydlana 

przy zetknięciu się z rzeczywistością. 

Jest to dla nas wielką nauką i mia- 

rodajną wskazówką wartości Ligi Na- 

rodów jako instrumentu pacylistycz- 

nej polityki międzynarodowej, tembar- 

dziej, że wypadki chińsku-japońskie 

mogą w przyszłości znależć pewrą 

analogję, a wówczas w ręku Ligi bę- 

dą precedensy dla podobnego ustosin- 

kowania się do nich. Z 

Zatarg  chińsko-japoński.  Jakkol- 

wiek na terenie Mandżurji ustały walki, 

zatarg chińsko-japoński nie uległ od- 

prężeniu. Chiny są przeciwne zaiaiwie- 

niu sporu bezpośrednio z Japonią, za— 

biegając o udział Ligi, lub inny<h 

państw, zdając bowiem sobie Sprawę, 

iż wobec swej słabości, przy tym bez- 

pośrednim sposobie załatwiania kon- 

fliktu będą zdane na łaskę Japonii. 

Przyczyną wstrzymania działań wojen- 

nych w Mandżurji nie jest bynajmniej 

oburzenie na całym świecie z powodu 

agresji japońskiej, lecz tylko to, že Ja- 

ponja osiągnęła swe cele i obecnie 

pragnie umocnić się na zajętym tere- 

nie. jak donoszą ostatnie depesze, 

wszystkie koleje chińskie w Mandžurji 

południowej, podporządkowane zosta- 

ty japońskiej dyrekcji Na stacjach 

wywieszone flagi japońskie. Aeroplany 

patrolują okolice, docierając na półno- 

cy do linji kolei wschodnio-chińskiej i 

Charbina. Garnizony wojsk japońskich 

i flota powietrzna są w dalszym ciągu 

wzmacniane, a na całym zajętym tere- 

nie wprowadzona została japońską ad- 

ministracja. Według wersyj, pochodzą- 
cych ze źródeł chińskich, Japonja zamie 

rza zmusić rząd nankiński do uznania 

Mandżurji za niezależne od Chin pań- 

stwo. 

Polityka wobec Chin biegła zawsze 

dwoma torami. Z jednej strony Japonja 

propagowała hasła / panazjatyckie 

„Azja dla azjatów”, organizując - kon- 

gresy rasy żółtej i podekscytowując 
ksenofobję Chińczyków, z drugiej zaś 

obawiając się nadmiernego wzrostu 
Chin, popierała ruchy separatystyczne 

w państwie Środka, starając się nie do- 

puścić do konsolidacji wewnętrznej, 

Kiedy niedawno w Kantonie. pow- 

stał rząd konkurencyjny, składający się 

z radykalnych elementów Koumintan- 

gu, Japonja popierała go dlatego, że 

osłabiał on konsolidację państwową 
Chin. Również nie na rękę polityce ja- 

pońskiej było porozumienie Chin pół- 
nocnych z południem. Popóki generał 
Czan-Tso-Lin, władca Mandżurji był 

biernem narzędziem w rękach polityki 

japońskiej, miał on w Japonji wiernego 
sojusznika, z chwilą jednak, gdy po 

zwycięstwach Czang-Kai-Szeka nastą- 

piło porozumienie południa z północą, 

co było pierwszym krokiem do zjedno- 

czenia Chin, generał Czang-Tso-Lin 

padł ofiarą zamachu dynamitowego, o 

który chińczycy nie bez pewnych po- 

sziak posądzają Japonję. : 
Syn generała Czang-Tsu-Lian po- 

czątkowo szedł na pasku polityki ja- 

pońskiej, ód pewnego jednak czasu 

zaczął się wyłamywać z pod opieki i 

Japonja + względniwszy międzynarodo- 

wą sytuację, wyjątkowo dla niej po- 

myślną, postanowiła radykalnie spra- 

wę Mandżurji załatwić dla siebie. 

Japonja niezwykle trafnie wybrała 

moment. jej konkurenci polityczni na 

Dalekim Wschodzie zajęci są swojemi 

sprawami. Anglja tonąc w kłopotach, 

związanych z kryzysem ekonomicznym, 

niema ani sił, ani energji, aby intereso- 

wać się aktywnie wydarzeniami w 

Chinach. Francja zaabsorbowana spra- 
wami europejskiemi i porozumieniem z 

Niemcami, nie zwraca większej uwagi 

na Wschód. W stosunku do Stanów 
Zjednoczonych i Rosji, dyplomacja ja- 
pońska, sądząc z zachowania się obu 

tych mocarstw, przygotowała odpo- 

wiedni grunt. Amerykański sekertarz 

stanu na wiadomość o wybuchu walk 

w Mandżurji, cynicznie oświadczył, iż 

incydent ten nie narusza paktu Kello- 

ga, który Chiny i Japonja podpisały, 

ponieważ walka toczy się pomiędzy 

bandami chińskiemi i wojskiem japoń- 

skiem w obronie zagrożonych intere- 

sów i bezpieczeństwa obywateli japoń- 

skich. Spokój Rosji ma również swoją 
wymowę. Według wszelkiego prawdo- 

podobieństwa pomiędzy Japonją a So- 

wietami doszło da porozumienia co do 

podziału Mandžurji na dwie strefy: po- 

łudniowa dla Japonji, północna dla So- 

wietów. 
Mimo oburzenia, panującego w Chi 

nach, zatarg o Mandżurję można uwa- 
żać za wyczerpany. Japonja stworzyła 

fakty dokonane, a wobec słabości Chin 

stan ten zostanie  usankcjonowany 

przez pozostałe państwa i znowu za- 

panuje okres pacyfistycznego ględze- 

nia, w którem niedawny napastnik bę- 

dzie najgłośniejszym orędownikiem idei 

powszechnego pokoju. 

Wizyta Lavala i Brianda w Berlinie. 
Uwaga opinji politycznej pochłonięta 

jest rewizytą francuską w Berlinie. Dłu- 

go przygotowywany przyjazd francu- 

skiego premjera i ministra spraw za- 

granicznych do stolicy Niemiec może 

być punktem zwrotnym w międzyna- 

rodowej polityce europejskiej, mając u 

podstawy pojednanie zwycięscy ze zwy 
ciężonym. O ile wiadomo, program po- 

bytu premjera Lavala i Brianda w Ber- 

linie, zawiera wyłącznie kwestje współ 

pracy ekonomicznej, która jest jedyną 

realną podstawą do porozumienia. W 

tej chwili trudno jeszcze mówić o re- 
zultatach, warto jedynie podkreślić, iż 
w związku z przyjazdem ministrów 

francuskich, zapanowała w Niemczech 

w stosunkach wewnętrznych, coś, co- 

by można określić jako wyczekiwanie. 
Hitlerowcy wyrzekli się wrogich — @е- 

monstracyj nie chcąc utrudniać sytua- 

cji Bruenningowi, ale o ile wizyta ta 

nie da konkretnych rezultatów, rozpę- 

ta ona niewątpliwie burzę, której pio- 

runy przedewszystkiem uderzą w gabi- 

net kanclerza i wątpliwą jest rzeczą, 

czy łódź rządawa potrafi utrzymać ster. 

Mała konferencja rozbrojeniowa. Obra 

dy 3-ciej komisji Ligi Narodów dla 
Spraw rozbrojenia, poświęcone były 

dyskusji nad propozycją min. Grandie- 
go i państw skandynawskich w spra- 
wie wstrzymania się od nowych zbro- 

jeń do czasu ukończenia międzynaro- 
dowej konferencji  rozbrojeniowej. 
Przedstawiciele państw  anglo-saskich 
wypowiedzieli się za przyjęciem pro- 

pozycji, Francja i Polska zgłosiły pew- 

ne zastrzeżenia, Japonja zaś zapropo- 

nowała przekazać propozycję Grandie- 

go konferencji rozbrojeniowej, która 

już wkrótce się zbierze. 

Przedstawiciel Stanów Ziednoczo- 

nych, który bierze udział w obradach, 

wypowiedział się przeciwko wuioskowi 
japońskiemu oświadczając, iż Ameryka 

PREMJERA 
WARSZAWA, 29.IX. (tel. własny). 

Pomimo dwóch dni dzielących Sejm 
od otwarcia sesji w gmachu na Wiej- 
skiej panuje jeszcze zupełny spokój i 
nie widać większego ożywienia. Kluby 
jeszcze nie obradują. Pierwsze posie- 
dzenia zapowiedziane zostały na Środę. 

Na jutro również zwołane zostało 
posiedzenie prezydjum B. B. na któ- 
rem zapewne zapadną decyzje co do 
kandydatów na vice-prezesów klubu 
oraz na wakujące stanowisko vice- 

Projekt nowelizacji 

PRYSTORA 
marszałka Sejmu. 

Duże zainteresowanie budzi spra- 
wa zapowiedzianego exspose premje- 
ra Prystora które poświęcone ma być 
omówieniu ogólnej sytuacji gospodar- 
czej na tle kryzysu Światowego. Jak 
wiadomo, szef rządu może w każdej 
chwili zabrać głos w dyskusji sejmo- 
wej i dlatego liczą się z tem, że pre- 
mjer Prystor zechce wygłosić expose 
na otwarcie sesji. 

podatku obrotowego 
OBNIŻENIE STAWEK PODATKU 

WARSZAWA, 29.IX. (tel. własny). 
Dowiadujemy się, że projekt noweliza- 
cji podatku obrotowego, który nieba- 
wem zostanie wniesiony do Sejmu 
urzeczywistnia częściowo reformy ja- 
kich domagało się życie gospodarcze. 
Zmiany te będą polegały: na znacz- 
nym obniżeniu prawie wszystkich sta- 
wek podatku, na silnym uprzyviljo- 
waniu przedsiębiorstw prowadzących 

prawidłową rachunkowość oraz na 
umożliwieniu opłacania podatku ry- 
czałtowo. Ulgi w stawkach podatko- 
wych wprowadzone będą stopniowo 
w ciągu kilku najbliższych lat. 

Oprócz tego projekt ustawy zawie- 
ra upoważnienie dla ministra skarbu 
do zupełnego zwolnienia od podatku 
pewnych dziedzin szczególaie ważnych 
dla życia gospodarczego. 

Wisła zalała bulwary w Warszawie 
GROŹNY PRZYBÓR WÓD 

WARSZAWA. (Pat). W.dniu 29 
b. m. Wisła pod Warszawą znacz- 
nie przybrała. Stan wody o go- 
dzinie 20-ej wynosił 4 m. 80 cm. 
W ciągu ostatnich kilku dni po- 
złom wody na Wiśle podniósł 
się o 3 m, 50 cm. ponad Stan 
normalny. Niżej położone bulwa- 
ry nad Wisłą zostały zalane.. 

WARSZAWA. (Pat). Stan wody 
na Wiśle pod Warszawą wynosił 
we wtorek o godzinie22 4 metry 
84 cm. Poziom wody podnosi się 
stale powoli — 1 cm. na godzi- 
nę. Kulminacji spodziewają się o 
godzinie 24-ej. Wylew Wisły sto- 
licy nie grozi. 3 

Przeniesienie zwtok S. p. hr. Skrzyńskiego 
OSTRÓW (Pat) W dn. 29 b. m. ra- 

no nastąpiło przeniesienie zwłok Ś. p, 

Aleksandra Skrzyńskiego z 
cmentarnej na dworzec, skąd w połud- 

nie zwłoki odjechały pociągiem osobo- 
wym do Zagórzan. Przeniesienie zwłok 
na dworzec odbyło się bez jakichkol” 

kapilcy , 

wiek ceremonij i bez udziału władz i 
publiczności. Smutnemu aktowi towa- 

rzyła tylko najbliższa rodzina. Wagon, 
w którym złożono czarną dębową trum- 

nę, ozdoblono wewnątrz klrem. Ka 
trumnie złożono llizne wleńce. | 

  

Pół miljona dla powodzian wileńskich 
WARSZAWA. PAT. — Główny Komitet 

Pomocy Społecznej Ofiarom Powodzi w Wi- 

  

leńszczyźnie komunikuje, że do dnia 26 wrze 
śnia r. b, wpłynęło na rzecz ofiar powodzi 
ogółem 574.056 zł. 88 gr. 

BK R ia ei) AKN, 

OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWE. 

PRZED PRZYJĘCIEM PROJEKTÓW 
RZĄDOWYCH 

Austrjacka akcja sanacyjna, zapo- 
czątkowana w Genewie, rozwija się о- 
becnie w całej pełni. W Wiedniu już 
nawet koła polityczne nie wątpią O 
tem, że reforma się uda. Przewstępne 

głosowanie w komisji dowodzi, że rów 
nież wynik głosowania w parlamencie 
austrjackim będzie pomyślny. 

Zarządzenia oszczędnościowe  zu- 
pełnie zmieniaja obraz dochodów i 
wydatków. Według oświadczenia, zło- 
żonego przez Dr Burescha w głównej 
komisji Rady Narodowej, w tegorocz- 
nym budżecie państwowym zaoszczę- 
dzi się 31 miljonów szylingów, a w bud 
żecie na rok 1932 ogółem 400 miljo- 
nów szylingów, tak, że wydatki pań- 
stwowe nie przekroczą  1,900,000,000 
szylingów. Państwo musi mieć rocznie 
do dyspozycji 100 miljonów szylingów 
na pokrywanie bieżących długów. Ko- 
leje i poczta mają w roku 1932 zrów- 
noważyć swe budżety, tak aby stały 
się przedsiębiorstwami samowystarczal 
nemi i aby nie trzeba było dopłacać 
na ich zarząd. 

Również budżety krajowe i gminne 
zostaną znacznie zredukowane, aby lud 
ność nie była zbytnio obciążona. We- 
dług zdania genewskich  rzeczoznaw- 
ców tylko w ten sposób można upo- 
rządkówać życie gospodarcze  Austrji 
i wyprowadzić Austrję z trudnej sytua- 
cji finansowo-gospodarczej. 

Dr Buresch oznajmił członkom za- 
rządu, że przygotowuje się nową usta- 
wę bankową, według której wszystkie 
banki i zakłady finansowe zmuszone 
będą ogłoszać miesięczne sprawozda- 
nia i deponować w Banku państwo- 
wym minimalną rezerwę. . Bank. pań- 
stwowy otrzyma na pewien czas dorad 
cę fanansowego z zagranicy. 

To rozstrzygnięcie Ligi Narodów 
Austrja przyjęła dosyć przychylnie, o 

czem Świadczą słowa kanclerza D-ra 
Burescha, który m. in. powiedział: 
„Rząd austrjacki z zadowoleniem wita 
współpracę z komitetem finansowym, 
przyjmie jednego lub więcej przedsta- 
wicieli tego komitetu w Wiedniu, udzie 
li im wszelkich informacyj i w porozu- 

meniu z nimi opracuje plan reformy fi- 
narnsów austrjackich*. 

Wyniki usiłowań sanacyjnych ocze 

kiwane są w opinji publicznej z wiel- 
kiem zainteresowaniem. 

  

Wysadzenie pociągu sowieckiego 
Krwawy terror antysowiecki 

RYGA. (Pat). Jak donoszą „Jau- 

nakas Zinas*, wydarzyłą się ©- 
gromna eksplozja w czasie ma* 

newrów wojsk sowieckich. W-g 

tych wiadomości, pociąg, zdąża- 

jacy z Leningradu, w składzie 2 

lokomotyw I 35 wagonów, wio- 
zący żołnierzy, wyleciał w po- 

wietrze. Oflary w ludziach są 
LZSCECEYYPAIK TRABE DÓŁ IR POPRZE DEZÓWT BODZCZRKOCZRZEZE 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
SZACHOWY 

, WIEDEŃ. PAT. — Donoszą z Bled, że 
"międzynarodowy turniej szachowy zakończył 
się następującemi rezultatami: Aljechin — 20 
i pół punktów, I nagroda, Bogołubow — 15 
p., Il nagroda, Nimcowicz — 14 p., III na- 
groda, Flor, Kasztan, Stolze i Widmar uzy- 
skali po 13 i pół punktów, osicgając kolej- 
no 4, 5 6 i 7-e miejsca. 8-me miejsce zdo- 
był Tartakower z 13 punktami. 

EEA S TTK IEEE TS SUTOEEJNA 

przyjmie propozycję wioską 0 ilė hę- 

dzie ona dotyczyła zbrojeń lądowych i 
powietrznych, natomiast w odniesieniu 

do zbrojeń morskich, Stany Zjednoczo- 

ne nie mogą zrezygnować z budowy 

już rozpoczętych jednostek bojowych. 

„Mała konferencja rozbrojeniowa“ nie 

może się poszczycić żadnym  konkret- 

nym rezultatem. Nawet polski memorjał 

w sprawie rozbrojenia moralnego, 2а- 
wierający kilkanaście całkiem konkret- 

nych propozycyj, zmierzającycć 10 

zwiększenia idei bezpieczeństwa, rów- 

nież wywołał sprzeciwy i dyskusię, 
chociaż nie było w nim mowy 0 zmaisj 

szaniu liczby wojsk, lub środków pie: 

niężnych na zbrojenia. Sz. w wysokości 50 tysięcy Koron 

bardzo znaczne. W tym samym 

czasie podobna katastrofa wyda- 
rzyła się ze zwykłym pociągiem 
osobowym. zdążającym do Kare- 

Aji. Wysadzenie obu pociągów 

jest dziełem zamachowców. Oso- 
by przybyłe z Leningradu opo- 
wiadają, że w związku z tem! 

wypadkami panuje tam nastrój 

przygnębiony. 

  

Manewry jesienne na Białorusi sowieckiej 
ATAK SAMOLOTOWY NA MIŃSK. — PANIKA W MIEŚCIE. — JESZCZE 

JEDNA ILUSTRACJA SOWIECKIEGO PACYFIZMU 

W okolicach Mińska odbywają się obec- 
nie manewry wojsk sowieckich, w których 
bierze udział: kilka dywizyj, 

W programie ćwiczeń był również atak 
satnolotowy na Mińsk, który właśnie one- 
gdaj w południe został wykonany. Przebieg 
napadu lotniczego, zonego z_ atakiem 
gazowym, wykazał — jak pisze „Zwiczda“ 
— całkowite nieprzygotowanie miasta do te- 
go rodzaju ćwiczeń, co w konsekwencji wy- 
ai powszechną panikę i pogłoski o woj- 

Nie uprzedzając ludności 0 szykującym 
się ataku, dowództwo manewrów skierowało 
na miasto kilka eskadr samolotów, które w 
kilka minut obrzuciły ważniejsze punkty, w 
tem stację kolei, całą masą bomb gazowych. 

Skutki tego były piorunujace, 
Miast myśleć o organizówaniu obrony, 

kierownicy punktów przeciwgazowych, istnie 
jących przy każdej fabryce/i instytucji, pierw 
si poddali się panice porzucając swych to- 
warzyszy poczęli kryć się w piwnicach i w 
schronach, nie troszcząc się wcale o tych, 

Podawana z ust do ust wersja, że Mińsk 
został zaatakowany przez obce samoloty i 
że am ar sakas "= 
ty PRE na linjac! jowych w po- 
bliżu Mińska. Alarm dotarł nawet do oddzia 
łów, stojących garnizonem w okolicach niia- 
sta, gdzie zarządzone zostało ostre pogoto- 
wie, 

Ogólne podniecenie potęgowało zachowa 
nie się komendaatury wojskowej w Mińsku, 
która nmieodpowiadała na żadne zapytania 
telefoniczne. 9 

Prasa sowiecka w związku z tem bije 
na alarm i wzywa do zrewidowania działał- 
W komitetów obrony „robotniczego Miń- 

Manewry wojenne na Białorusi sowiec- 
kiej, zorganizowane na wielką skalę, z du- 
żym nakładem środków materjalnych, sa ie- 

ą z ilustracji pacyfizmu Sowietów. Godzi 
się zaznaczyć, że żadne z państw sąsiadują- 
cych z Bolszewją, która wciąż oskarża je 0 
militaryzm lub przygotowywanie zbrojnej in- 

którzy pozbawieni niezbędnego sprzętu terwencji, w roku bieżącym manewrów nie 

pe wybiegali na ulice wzywając po- urządziło. 

EEEWENNCWE   
  

Voldemaras przyjechał do Kowna 
KOWNO. PAT. — Przybył tu prof. skich. Sprawa ta będzie rozpatrywana 

Woldemaras celem zapoznania się z ak 
tem oskarżenia, imputującym mu nie- 
wyliczenie się z sum sprawcy 

4- 

przez trybunał najwyższy. Obrońcami 

Woldemarasa będą adwokaci Bielac- 
kis, znany działacz socjal - demokra- 
tyczny, i Toluszys. 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, 11, Mickiewieza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewi:za 21, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow, Księgarni Ko!. „Ruch“ 

   
   

      
e numeru dowodowego 20 or. 

Silva rerum 
Oto szereg nowych, kulturalnych 

zdarzeń w Polsce, szereg uroczystości. 
Na: Kujawach — wielkie uroczystości z 
powodu 600-lecia słynnej bitwy Łokiet 
ka z krzyżakami pod Płowcami. 27 b. 
m. we Włocławku i Radziejowie pow- 
stał wielki ruch ludności, kierującej się 
na miejsce historycznej bitwy: 

Płowce oddaldne są od Radziejowa o 8 

klm. drogi. To tež pojazdami mechaniczne- 
mi i konnemi, a ponadto piechotą udały się 
towarzystwa, związki i luzne grupy uczest- 
ników do Płowiec, gdzie o godz. 13.30 od- 
było się poświęcenie uroczyste pamiątkowe- 
go krzyża dębowego, zbudowanego za Sta- 
raniem osobnego komitetu pod przewodni- 
ctwem ks, prałata Gruchalskiego kanonika 
kapituły włocławskiej. 

Na miejscu walki usypano wielki 
kopiec, © którym pewne szczegóły po- 
daje Słowo Pomorskie — Nr. 224. 
. „Kopiec, usypany na polach bitwy, jest 
już na ukończeniu. Państwo Biesiekierscy 
chętnie oddali spory szmat żyznej ziemi pod 
tę pamiątkę. Najwięcej zasłużyło się okcio 
usypania kopca wojsko, które przy czynnej 
pomocy płk. Misiąga, dowódcy 14 p. p, we 
Włocławku, pracowało tam gorliwie i z za- 
pałem. ! 

Dalszy ciaąg uroczystošci odbył się we 
Włocławku, gdzie po raporcie zrzeszeń p. w. 
urządzono wieczorem przedstawienie, po- 
przedzone odpowiednim odczytem, 

W Lublinie inna uroczystość: na 
Starym Rynku przed ratuszem stanął 
pomnik Jana Kochanowskiego na pa- 
miiątkę śmierci wielkiego poety właśnie 
w Lublinie podczas obrad trybunału. 

Ziemia Lubelska — Nr. 262 podkre- 
śla trafność wyboru miejsca, gdzie sta- 
nął pomnik: 

Należy stwierdzić, że jeżeli pomnik Jana 
Kochanowskiego stanął na rynku lubelskim, 
stało się dobrze, stoi on przecież przed. do- 
mem, do niego frontem zwrócony, w któ- 
rym Jan Kochanowski życie swoje zakoń-- 
czył. Była to owego czasu kamienica Krokie- 
rowa, sasiadka kamienicy Wiślickiej, w której 
mieszkał Klenowic. 

Podczas uroczystości .piękne prze- 
mówienie wygłosił p. minister ]. Jędrze 
jewicz, który tak zakończył: 

Dzień dzisiejszy jest świętem poezji, któ- 
re zebrane tu tłumiy winny pieczołowicie za- 
chować w pamięci. Bowiem poezja polska 
zasłużyła się narodowi połskiemu w mrocz- 
nych latach jego niewoli, bardziej zapewne, 
niż innym narodom, zasłużyła się ich 
A w szeregu świetnych, wielkich 
polskich, Kochanowski był pierwszym, jed- 
nym z największym, 

Ale dzień dzisiejszy jest również świętem 
młedzieży i to jest naszą radością i dumą, 
Oto powstał pomnik, postawiony ze składek 
przedewszystkiem młodzieży szkolnej. Mło- 
dzież, która daje tak piękny wyraz swojej 
miłości dla Oicystego języka i dla ojczystej 
poezji, młodzież ta napewno wyrośnie na 
Obywateli, którzy będą umieli kraj swój ko- 
chać, służyć mu i służby tej dać tak niewąt- 
pliwy wyraz, jak niewątpliwym wyrazem 
ich patrjotycznych uczuć ten pomnik, 
oócy, w tej chwili imieniem Rządu odsła- 

am“, 
Tymczasem w Górze pod Inowro- 

cławiem odbyła się inna uroczystość: 
przeniesienie trumny ze zwłokami Sta- 
nisława Przybyszewskiego do grobow- 
ca, ufundowanego przez miejscowe spo 
łeczeństwo. 

Dzień Polski — Nr. 265 pisze © gro 
bowcu: 

'Trumnę umieszczono w grobowcu. Pom- 
nik, pod którym złożono liczne wieńce, ma 
kształt wysokiej na kilka metrów kolumny z 
piaskowca. Na cokole znajduje się tablica 
marmirowa z plakietą bronzową, wyobraż 
jącą Stanisława Przybyszewskiego, oraz sym 

zny wieniec laurowy. = 
Dzień Pomorski — Nr. 223 akcen- 

tuje: 
Uroczystość w Górze, to tylko skromny 

hołd współczesnych, którzy kornie chyłąc 
czoła przed Wielkim  Myślicielem i Poetą, 
postanowili wystawić Mu pomnik, któryby 
wśród poszumu sosen i wierzb  kujawskich 
dał świadectwo światu, że skromna wieś ku- 
jawska, która wydała Wielkiego Męża, po- 
trafi cenić zasługi swego syna, 

" Płowce — Kochanowski — Przyby 
Szewski... 

Różne zdarzenia, różne epoki... Wieł 
ki szmat dziejów kultury polskiej. 

Lector. 

Pomoc bezrobotnym 
akcja właścicieli nierucho- 

. . mości. 
„ WARSZAWA, 29.1X (tel. własny). 

Komitet do spraw zwalczania bezro- 
bocia komunikuje, że przy warszaw- 
skim stowarzyszeniu właścicieli nie- 
ruchomości zostały zorganizowane ko- 
mitety pomocy bezrobotnym, które 
zdecydowały zbierać fundusze na po- 
moc bezrobotnym drogą nalepiania 
przez właścicieli nieruchomości spec- 
jalnych znaczków na kwitach komor- | 
nianych, wystawianych lokatorom. Lo- 
katorzy mają opłacać znaczki w wy- 
sokości 10 groszy od zajmowanej iz- 
by, natomiast właściciele  nierucho- 
mości opodatkowują się kwotą równą 
łacznej sumie wpłaconej przez loka- 
torów danej posesji. 

Analogiczna akcja ma być przepro- 
wadzona również na prowincji,
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Oco toczy sie walka? 
MANDŻURJA — KRAJ BOGACTW 

NATURALNYCH 
Na północo-wschód od właściwych 

Chin leżą t, zw. „Trzy Wschodnie Pro 

wincje”, stanowiące  terytorjum Man- 
dżurpu. Mandzurja ciągnie się do pro- 

wincji Czy-li na północ od rzeki Amu- 

mu i od gór Hinganu na wschód do Ko- 

rei i rzeki Ussuri. Obszar Mandżurji 
wynosi 439,300 km. kw. 

Mandżurja dzieli się administracyj- 

nie na 3 prowincje: Feng - Tien (pow. 

141,000 km. kw. — ludności 15 miljo- 

nów) z głównem miastem Mukde- 
nem; Kirin (pow. 272,000 km. kw. — 

ludności 7,500,000) z głównem mia- 

stem Kirin; Ileilung - kiang (prow. A- 

murska (pow. 525,500 km kw. — 

ludności 2,500,000) z głównem mia- 

stem Tsytsykar (Heilung - hsien). 

Mukden, stolica Mandżurji połudn. 

liczy 250,000 mieszkańców, Niuczang 

— 65,000 mieszkańców, leży w pobli- 

żu rzeki Liao, przy której ujściu znaj- 

duje się port Ying-Khou, często zwa- 

ny mylnie Niuchang; Kirin — 170,000 

mieszkańców, Charbin 165,000 

mieszkańców, Hsin - min - fu, Liao - 

yang — 90,600 mieszkańców, Feng - 

huang - czeng i Tao-nan-fu, na grani- 

cy Wschodniej Mongolji. 
Ludność całej Mandżurji, według 

obliczenia z r. 1927, liczy 24,520,661 

mieszkańców. Mandżurowie zamiesz- 

kują obecnie tylko niewielkie osady na 

północy. Są to przeważnie potomko- 

wie kolonistów żołnierzy, osadzonych 

przez pierwszych cesarzy Z dynastji 

Mandżurskiej w dolinie Amuru. Glow- 

ny trzon ludności —. około 90 proc. 

stanowią Chińczycy, skupiający Się 

głównie w południowej i wschodniej 

części Mandżurji, przeciętej  koleią, 

prowadzącą do Charbina. Japończycy 

zamieszkują głównie porty południo- 

wej Mardżurji i okolice wzdiuż kolei 

południowo-mandżurskiej. Na pogra- 

niczu wschodniej Mongolji znajdują 

się niewielkie skupienia Rosjan. Za- 

równo Japończycy, jak i Rosjanie skła- 

dają się głównie na kupieckie i urzęd- 

nicze stery ludności, chińczycy zaś 

pracują przeważnie na roli. Dzięki imi- 

gracji Chińczyków z przeludnionych 
prowincyj Chin właściwych, ludność 

"Mandżurji w ciągu niespełna pół stu- 

lecia wzrosła o 10 miljonów. ; 

Mandžurja jest przewažnie kraje n. 

rolniczym. Jej ziemia nałeży do najbar 

dziej urodzajnych na świecie. Najważ- 

niejszemi produktami rolniczemi są: 

ryż, proso, pszenica i soja. Olbrzymie 

przestrzenie zajmują lasy, w przybliże- 

niu 28 milj. akrów. W pewnych okoli- 

cach — zwłaszcza w sąsiedztwie Muk 

denu i Charbinu — kwitnie uprawa 

buraków i Inu. Pozatem Mandżurja 

obfituje w węgiel, żelazo, złoto, sreb- 

bro, ołów. 
Na mocy traktatu pokojowego w 

* 'Portsmouth (1905) Rosja ustąpiła Ja- 

pończykom Port -Artur i Talein - wan 

(po rosyjsku — Dalnij, po japońsku— 
Dairen), pozatem południową część 

półwyspu Liao-Tung i południowo- 

mandżurską linię kolejową. Prócz te- 

go, Japonja uzyskała od Chin prawo 

budowy kolei od Mukdenu do Antungu 

—-przy ujściu rzeki Yaln, gdzie kolej 

ta łączy się z koleją koreańską. ©- 

prócz południowo - mandżurskiej ko- 

lei żelaznej, t. zw. w skrócie SMP. 

(South Mandchuria Railway) długości 

1,110 km., Mandżurję przecina wschod 

nio-chińska droga żelazna, t. zw. w 

skrócie C.E.R. (Chinese Easten Rail - 

way), długości 1725 km. następnie 

linja Peipirg - Mukden (1150 km.) i 

szereg mniejszych linij kolejowych. 

Akcja Ligi Narodó w 
į GENEWA. PAT. — W czasie wtorkowe- 

go Zgromadzenia Ligi zabrał głos przewod- 

niczący Rady hiszpański minister spraw Za- 

|. grancznych Leroux w sprawie koniliktu chiń 

  

sko-japońskiego. Leroux zreasumował do- 
tychczasowe postępowanie Rady w kierun- 
ku rozwiązania konfliktu i stwierdził, że rząd 
japoński zapewnił Radę uroczyście, że nie ma 

| zamiaru dokonywać okupacji wojskowej 

    

! 

Ё„" dla załatwienia pozostałych spraw bieżących ni, a znajdujące się tam portrety 

  

Mandżurji i że zamierza zupełnie wycofać 

swe wojska z terytorjum chińskiego. Decy 

'zję tę rząd japoński wprowadził już w pew- 

_ mej mierze w życie. 

_ . Następnie przemówił przewodniczący Zgro 

madzenia p. Titulescu, który zaznaczył, że 

Zgromadzenie przyjęło z zadowoleniem do 
«wiadomości sprawozdanie  przewodniczące- 

go Rady dotyczące koniliktu chińsko - ja- 

_" pońskiego i że jest ono zdania, że Rada mt- 
A si swą akcję kontynuować w celu jak naj- 

į EA pokojowego załatwienia konilik- 

‚` Mieszana komisja chiń- 
sko-japońska 

GENEWA, PAT. — W dn, 30 września 
jeszcze raz zbierze się Rada Ligi Narodów 

oraz sprawy koniliktu chińsko - japońskiego. 
Będzie to ostatnie posiedzenie Rady na 0- 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warnukach 
ml. Wileńska 15 m. 3 lub nl. Ogórko- 
wa 46. (koniec).   

  

  

SŁ O wo 

Zakończenie narad berlińskich 
Francusko-Niemiecka Komisja gospodarcza — Przełamane bariery 

BERLIN. PAT. — Francuski pre- 
mjer Laval i minister spraw zagranicz 
nych Briand opuścili Berlin we wto- 
rek, o godzinie 7 min. 30 rano. Podob- 
nie jako podczas przybycia ich do Ber 
lina, silne oddziały policyjne czuwały 
nad bezpieczeństwem  odjeżdżających 
ministrów. I tym razem wstęp na pe- 
ron dla publiczności był wzbroniony. 
Dojazd do peronu, na którym stał po- 

  

ciąg, przeznaczony dla francuskich mę- 
żów stanu, dla wszystkich innych po- 
ciągów. został wstrzymany na krótki 
przeciąg czasu. 

BERLIN. PAT. — Kanclerz Rzeszy 
złożył w dniu 29 b. m. prezydentowi 
Hindenburgowi wyczerpujące sprawo- 
zdanie o rokowaniach z ministrami tran 
cuskimi. Równocześnie minister spraw 
zagranicznych dr. Curtius przyjął am- 

Wstrzymanie się od zbrojeń 
UCHWAŁA ZGROMADZENIA LIGI NARODÓW 

GENEWA. PAT. — Na wtorkowem 
posiedzeniu Zgromadzenia przyjęto re 
zolucję w sprawie wstrzymania się od 
zbrojeń. Opracowanie tej rezolucji trwa 
ło wczoraj wieczorem na trzeciej komi 
sji do godziny 1 min. 30 w nocy. 

Uchwalona rezolucja podnosi, że 
głównem źródłem obecnego kryzysu 
jest brak wzajemnego zaufania między 
narodami i wyraża dalej przekonanie, 
że wyścig w zbrojeniach prowadziłby 
w sposób nieunikniony do katastroty 
międzynarodowej i socjalnej. 

Rezolucja odwołuje się do wszysi- 
kich, by pomogli stworzyć siłną opinię 
publiczną, sprzyjającą osiągnięciu po- 
myślnych wyników przez* konferencję 
rozbrojeniową. Rezolucja wyraża prze- 

konanie, że zobowiązania wszystkich 
państw nie zwiększania zbrojeń sprzy- 
jałoby stworzeniu atmosfery zaufania, 
usunięciu rywalizacji zbrojeń i przy- 
gotowałoby teren dla powodzenia prac 
przyszłej konferencji. 

Wobec tego XII Zgromadzenie Ligi 
Narodów odwołuje się do państw za- 
proszonych na przyszłą konferencję roz 
brojeniową, by ułatwiły jej pracę przez 
wstrzymanie się od zbrojeń. W końcu 
rezolucja Zgromadzenia poleca Radzie 
Ligi, by nalegała w tym sensie na rzą- 
dy i domagała się od nich udzelenia od 
powiedzi do 1 listopada r. b. ze stwier 
dzeniem, czy są one gotowe przyjąć te- 
ga rodzaju rożejm na przeciąg jednego 
roku. 

  

Aresztowanie b. ministra hiszpańskiego 
MODYT. PAT. — Jak podaje „Ahora“, 

minister finansów pierwszego gabinetu gen. 

Berenguera został aresztowany w chwili, gdy 
znajdował się na granicznym moście, łączo- 

cym Francję z Hiszpanją. Były minister hę- 
dzie przewieziony do Madrytu i przesłucha- 
ny przez komisję odpowiedzialności. 

  

12 miljardów dola 
LONDYN. PAT. — Odpowiadając w 

Izbie Gmin na zapytanie, sekretarz finanso- 
wy urzędu skarbu oświadczył, że ilość pie- 
niądza złotego w Stanach Zjednoczonych 
wynosiła w dniu 9 września 5  miljardów 

Wielkie śniegi 
ZAGRZEB. PAT. — Prasa tutejsza do- 

nosi © niezwykle silnych opadach śniegu w 

różnych dzielnicach Jugosławii, W miejsco- 
wości Maglaj w Bośni śnieg spadł do wyso- 
kości 25 cm., wyrządzając wielkie szkody 
na polach kukurydzy, w sadach i na polach 
jarzynowych. Około miejscowości jajce w 

rów na Świecie 
dolarów. Rezerwa złota we Francji w dniu 
18 września wynosiła 58,575 miljonów Įran- 
ków. Całość złota na świecie można obli- 
czyć w przybliżeniu na 12 miljardów doła- 
rów. Oba wyżej wymienione kraje posiadają 
nieco więcej, niż 60 miljonów. 

w Jugosławii 
Bośni warstwa śniegu wynosiła 70 cm., wo- 
bec czego komunikacja między poszczegól- 
nemi miejscowościami chwilowo przerwana. 
Na górach Slowenji leży śnieg, Zgłodniałe 
dziki zapędziły się do pobliskiej wsi, wyrzą- 
dzając w polach poważne szkody. 

  

  

Popyt na złote polskie w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT. We wtorek znowu 

w Wiedniu dał się zauważyć silny po- 
pyt na złotego polskiego. Eksporterzy 
polscy domagaja się od kupców au- 

  

strjackich zapłaty nie w szylingach, 
lecz w złocie. Austrjacki Bank Naro- 
dowy przydzielił interesantom tylka 
część zapotrzebowania. 

  

  

od 16 do 25 października. 

Wilno, Zamkowa 

Ostatnia wycieczka „„Francopolu“ m 
na Wystawę Kolonjalną do Paryża 

Cena kl. II — 680, kl. III — 530 zł. 
Prospekty, informacje i zapisy 

7, W. Puhaczewski 
  

  

becnej sesji Spodziewają się tu, że Chiny 
i Japonja zgodzą się na przyjęcie deklaracji 
przewodniczącego Rady, która zalecać będzie 

utworzenie mieszanej komisji chińsko -japoń- 

  

Likwidada konfliktu mandżurskiego 
skiej w Mandżurji, celem uregulowania spra 
wy ewakuacji wojsk japońskich z Mandżu- 

ri. 

Japonja sktonna do uregulowania zatargu 
MOSKWA, PAT. — Prasa sowiecka po- 

daje, że japońskie koła oficjalne skłonne są 
obecnie do uregulowania zatargu mandżur- 
skiego, wysuwając jako warunek utworze- 
nie komisji mięszanej, złożonej z przedsta- 
wicieli rządu japońskiego, władz mukdeń- 

skich oraz mandżurskich sier gospodarczych. 
Komisja ta miałaby się zająć uregulowa- 
niem pretensyj japońskich, a więc sprawą li- 
nji kolejowej, koncesyj kopalnianych i t. d. 
Przedstawiciele rządu japońskiego  mietiby 
pozatem wejść do wszystkich urzędów ad- 
ministracyjnych i władz miejscowych. 

Japońskie aeropiany nad Charbinem - 
MOSKWĄ, PAT. — Prasa podaje, że nadskich, kończą się żapewnieniem, że wojska 

Charbinem pojawiły się japońskie aeroolany j 
wojskowe, zasypując miasto ulotkami, Ulot- 

pisane przez dowódcę wojsk  japoń- 

japońskie nie będą czyniły żadnej krzywdy 
spokojnej ludności cywilnej, a chcą jedynie 
ukarać wojskowe władze mandžurskie. 

  

Niepokoje w Finlandji 
HELSINGFORS, (PAT). Według otrzy- 

manych tu doniesień, do miejscowości 
Bori przybyło 30 samochodów. Osoby, 
przybyłe temi samochodami, zamknęły 
w drodze gwłtu 4 domy robotnicze 
założone przez socjal-demokratów. Ze- 
brani w tych domach zostali 1 

arxa 

wrzucono do śmietników. Wypadki po- 
wyższe świadczą © tem, że groźby skle- 
rowane przeciwko socjal-demokratom 
TUL MEy, zaczynają wprowadzać w 
ycie. 

HELSIN I, (PST). Sprawa rozwiąza- 
nia związku robotniczego w tappo ma 
b.€ załatwiona w czase jak najkrót- 
szym. Władze policyjne przygotowują 
materjał dowodowy, na zasadzie któ- 
rego sąd będzie mógł wydać nakaz 
rozwiązania. Nadto przewidziane jest 
wdrożenie postępowania sądowego 
pzacw ogółem 100 robotniczym związ- 
om absytenckim, które w rzeczy wis- 

pore były organizacjami komunistycz- 
nemi. 

  

Cztery osoby spłonęły w ogniu 
RYGA. PAT. — W majątku Ajzupe w 

nocy wybuchł groźny pożar, który strawił 
dom mieszkalny, przyczem 4 osoby ponio- 
sły śmierć w płomieniach, 

basadorów i posłów „tych mocarstw, 
które są zainteresowane rokowaniami 
francusko - niemieckiemi', aby poin- 
formować ich o utworzeniu francusko- 
niemieckiej komisji gospodarczej i O 
jej planach na przyszłość. 

BERLIN. PAT. — /ak sie dowiadu- 
je „Boersen Ztg.* z kół miarodajnych, 
na konferencji iraqcusko - niemieckiej 
nie były poruszane probieiny natury po 
litycznej. Również nie omawiano kwe- 
stji reparacyjnej. Rozpatrywano kwe- 
stję nowych rynków zbytu, nie oznacza 
to jednak, że dla zbytu towarów nie- 
mieckich i francuskich mają być po- 
dzielone rynki zagraniczne. Ze sirony 
francuskiej wysunięto kwestję żegługi 
morskiej, jednak Niemcy miały cdpo- 
wiedzieć, że w rokowaniach tych mu- 
szą wziąć także udział Włochy, poza- 
tem Anglja oraz inne kraje, zaintereso- 
wane w żegludze morskiej. 

Prasa francuska notuje z zadowole- 
niem wyniki podróży ministrów fran- 
cuskich do Berlina. Wizyta oznacza, iż 
odwieczne barjery, które utrudniały 
nawiązanie stosunków 'pomiędzy obu 
wrajami, padły nakoniec. 

NETIKS RT ANET ST 

Uczczenie. pamięci 
hr. Al. Skrzyńskiego 

NA POSIEDZENIU LIGI NARODÓW 

GENEWA. PAT. — Na posiedzeniu 

Zgromadzenia Ligi Narodów przewod- 
niczący wygłosił okolicznościowe prze 
mówienie z okazji tragicznej śmierci 

byłego ministra spraw zagranicznych 

hr. Aleksandra Skrzyńskiego: Były dele 

gat na Zgromadzenie hr. Aleksander 
Skrzyński zginął w okolicznościach 

szczególnie bolesnych i tragicznych 

(przy tych słowach przewodniczącego 

zebrani delegaci powstają z miejsc na 

znak żałoby). Hrabia Aleksander 
Skrzyński był premierem i ministrem 

spraw zagranicznych Polski, podpisał 

traktat lokacneński, był też delegatem 

na Zgromadzenie Ligi Narodów. Imię 
Skrzyńskiego przypomina się wszyst- 

kim nam, którzy byli obecni na po- 

przednich sesjach Zgromadzenia. Zmar 

ły wartości swe oddał na usługi swego 

kraju, który reprezentował tutaj ze 

szczególnym autorytetem. Jest rzeczą 

sprawiedliwą, by pamięć o nim nie mi-. 

nęła i byśmy tutaj oddali specialny 

hołd jego pamięci. W imieniu Zgroma- 
dzenia proszę delegację polską, by ze- 
chciała zakomunikować swemu rządo- 

wi nasze żywe i serdeczne współczu- 

cie. 

    

  

    

      

     

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 
dobrej rodziny, od 6 do 8 lat, 

Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

  

Religia w konsystucji 
hiszpańskiej. 

Dwa są artykuły w projekcie no- 
wej hiszpańskiej konstytucji, które 
szczególnie interesować muszą katoli- 
ków. jeden z nich, mianowicie art. 3 
mówi: „Niema żadnej religii pań- 
stwowej“, t. j. proklamuje oficjalny 
ateizm, drugi zaś (24-ty) głosi: „Pań- 
stwo w żadnym wypadku nie będzie 
wspierać Kościoła, jego urządzeń i 
związków religijnych, ani popierać go, 
ani użyczać mu jakiejkolwiek pamo- 
cy; państwo rozwiąże wszelkie zakony 
religijne, a ich dobra kościelne będą 
sekularyzowane“. Ani jedna z nowo- 
czesnych konstytucyj, wyjąwszy Rosję 
sowecką i Meksyk, nie posunęła się 
tak daleko w zamierzeniach laicyzacji 
i bezwzględnego odłączenia Kościoła 
od państwa. 

Wolność, jaką chce głosić projekt 
konstytucji hiszpańskiej, nie jest tą 
wolnością, jak ją rozumie katolik, tem 
bardziej, że wrogie stanowisko rządu 
republikańskiego stwierdzić można by- 
ło na przykładzie całego szeregu po- 
sunięć, poczynając od różnych, wy- 
mierzonych przeciw Kościołowi katoli- 
skiemu, zarządzeń statutowych, aż do 
zawieszenia katolickich czasopism, za- 

mknięcia katolickich lokali w Hiszpa- 

nji północnej wraz z przysłaniem dla 
„uspokojenia* tych prowincyj 8 bata- 
ljonów wojska i dwóch okrętów wojen 
nych. Prowincje bowiem baskijskie i 
Navarra są kraje, gdzie wiara katolicka 
najsilniej zakorzeniła się w duszy fu- 
du. Zresztą są to prowincje najbardziej 
oświecone, gdzie zarządzenia rządowe 
wywołały najsilniejsze oburzenie prze- 
ciwko obecnemu rządowi i jego meto- 
dom. Jak dotąd, akcja katolicka nie 
przekracza ram powinnej lojalności, 
jest jednak dowodem, że ta mniejszość 
która obecnie pragnie władać Hiszpa- 
nją, nie tak łatwo wyprze katolicką za 
sadę z życia publicznego, 

Art. 3 został już przez Kortezy u- 
chwalony. W sprawie art. 24 stoczy 
się wkrótce batalja na terenie parla- 
mentu. 

Teatr „Lutnia“ 
„ŁADNA  HISTORJA* — CAILLA- 

VET'A I FLERS'A 

Hrabina d'Eguzon, kobieta, umieją- 
ca dobrze się urządzić i użyć życia, ko- 
rzystając z manji naukowej męża — 
profesora egiptologji, — zauważyła 
„Niestosowną'** miłość pomiędzy jej sy- 
nem, Andrzejem a siostrzenicą Heleną. 

Zapomocą zręcznych intryg przer- 
wała łączność pomiędzy kochankami 
a nawet znalazła dla Heleny męża, od- 
powiedniejszego dła niej, niż młody 
hrabia, 

Dzień ślubu, goście się zebrali, na- 
rzeczona włożyła ślubny welon, za kil- 
kanaście minut erszak ruszy do mero- 
stwa i kościoła. 

Nagle zjawia się „on“ — Andrzej, 
w pojęcia Heleny — niewierny kocha- 
nek. 

Sytuacja w lot się wyjaśnia, intry- 
gi kochającej mamusi są zbyt widocz- 
ne, więc upoważniają do czynów zde- 
cydowanych. 

Helena zrzuca ślubny welon,. pisze 
na kartce parę mniej-więcej  uprzej- 
mych wyrazów i ucieka ż domu razem 
z Andrzejem! 

Ładna historja! 
Ale to dopiero początek. Para ucie- 

ka do majątku Heleny, mając zamiar 
pózniej wyjechać do babci, której nie 
widzianc od szeregu lat i która wsku- 
tek choroby nie mogła przyjechać na 
wesele wnuczki. 

Babcia zaś nie mogąc spokojnie wy 
siedzieć na miejscu, rusza w podróż i 
przyjeżdża do majątku wnuczki. 

Spotkanie — nagłe, hieoczekiwane. 
Sytuacja kłopotliwa: wyznanie prawdy 
może zabić starą babcię; kłamstwo do- 
prowadzi do katastrofy. 

Jest ni to, ni owo: nie mówi się 
prawdy, ani się kłamie. Wytwarza się 
coraz bardziej kłopotliwe qui pro quo, 
gdyż babcia, rozkochana w Andrzeju, 
zbyt energicznie opiekuje się „młodą 
parą“. ж 

Noc poślubna, własnoręcznie przez 
babcię rozrzucone pod drzwiami poko- 
ju sypialnego gałązki rozmarynu (02 
to ma znaczyć, dokłądnie informuje 
Małgorzata), — pogoń za uciekiniera- 
mi, przyjazd niedoszłego nęża, oraz 
rodziców Andrzeja a wujostwa Heleny.. 
Sytuacja się wyjaśnia, — załamanie 
rąk... parę rozpacznych wykrzykników,, 
moc scen komicznych... 

Wreszcie — ku powszechnemu za- 
dowoleniu — nowa para kojarzy Się, 
raczej ma się skojarzyć, a zresztą — 
już się skojarzyła... 

Ładna historja!... 
Słowem, dzieje się coś bez sensu i 

racji, ale z wielkim humorem i nie bez 
wdzięku! 

Sztuka jest znana i dobrze już ogra- 
na; nie posiada w sobie nic do „wy- 
dobycia', nie daje sposobności do nad- 
zwyczajnego popisu artystom. 

Ot taka sobie komedyjka, jedna z 
tysiąca, którą jednak można oglądać i 
parę razy, bo jest pogodna, wesoła i w 
najmniejszym stopniu nie zmusza czło- 
wieka do „zastanawiania się*, „prze- 
зумата“, temu podobnych, tak nie- 
przyjemnych w obecnych czasach, rze- 
czy. 

ass całkiem nową i nieoczeki- 
+ w „Ładnej historji* jest obsada 

TÓl. 

Sztuka błaha została potraktowana 
niezwykle poważnie, gdyż do pracy sta 
nęli wybitni artyści, z mistrzem  [u- 
ljuszem na czele. 

To też, nie trzeba chyba zaznaczać, 
iż wykonanie było bez zarzutu; inter- 
pretacja zaś odznaczała się inteligent- 
nym umiarem i szlachetnem cieniowa- 
niem nieraz dość jaskrawych w swem 
założeniu scen. 

J. Osterwa w roli Andrzeja, jak 
zgodnie stwierdzają przedstawicielki 
płci pięknej. był „zachwycający, dziel 
nie mu sekundowała urocza t ujmująca 
Helena (B. Sławińska); przepyszny 
był K. Wyrwicz-Wichrowski w roli 
Walerego; o L. Wołłejce, jako profeso- 
rze, czy można mówić bez szczerego 
podziwu? — a zresztą czy wszyscy 
wykonawcy nie zasługują na jaknaj- 
większe pochwały? 

Więc można wziąć program teatral 
ny (kosztuje „tylko”... 40 groszy!..), 
odczytać wszystkie nazwiska (poza 
tem zresztą, „tanie'" programy teatral- 
ne nie zawierają nic!) — i powiedzieć 
głośno: dziękujemy!.. W. Ch. 

Р. $. %art-żartem, ale z ceną programów 
teatralnych trzeba zrobić jakiś porządek: pa- 
skarstwo na gruncie teatru nie powinno być 
tolerowane. Cena programów jest rażąca po- 
dwójnie: jeżeli porównamy ją z ceną gazet, 
lub biletów teatralnych, Ale: mniejsza już, że 
gazęty za 40 gr. dają olbrzymie płachty za- 
drukowanego papieru, — przecież bilet do 
teatru przy cenach P sai kosztuje 50 gr!. 
Jakiż stosunek!.. 

(= mm B= 
ETRZEBA PLACICĄ 
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W WIRZE STOLICY 
NA WYSTAWIE W ZACIIĘCIE. 

Gdybym kiedy co namalował (nie grozi 
to zresztą) uciekłbym się do najwyuzdań- 

szych inuyg, by me płótno umieszczono w 

1-ej sali. 
Vernissage. Dużo ludzi. Ci w smokingach, 

owi w łatanych marynarkach, wszyscy Za- 

czynają od l-ej Sali, obiecują dokładnie obej- 

rzec caią wystawę. Istotnie oglądają każdy 

obrazek, wyszperują szczegoły — zegarek — 

na boga! już są tu od godziny, a wogóle 

micii czasu godzinę i kwadrans — pozostałe 

6 sal przebiega się jak lokomotywa i — za 

drzwi, 
Coż to za znajome rudery? Gdzie ja wi- 

działem ten rynek, te chałupy, co cuderm chy 

ba stoją. Oczywiście — Sandomierz! Byłem 

tam niedawno — żydzi opowiadali mi z du- 

mą, że proiesor Pruszkowski z całą piejadą 

uczii siedzi już drugi miesiąc. Protesor albo 

lata awjonetką, abo maluje, uczniowie albo 

całują panienki, albo malują. lubyicy tak 

byl podnieceni tą wizytą, że pokazując sta- 

ry dom Długosza mówili: „tu mieszka Prusz 

kowski" i byli pewni, że właśnie dlatego na- 

bożnie oglądam dom. 

Pan Arct nie marnował czasu. Machnął 

kilkanaście widoków Sandomierza — na- 

prawdę bardzo udane, 

Niebiesko w sali Pillatiego. Szczęśliwie 

mu się chyba żyło — wszystko widział w ja- 

snym, niebieskim kolorze; i jabłoń, i krowa, i 

góral, 1 pastuch i trawa — niebieskię. Nie- 

dźwiedzią usługę wyrządzili mu organizato- 

rzy jego pośmiertnej wystawy — jeden nie- 

bieski obraz oddzielnie — bardzo może się 

podabač, ale tyle nazar?! 

Trzebiński zjeżdził całą Polskę i nie da- 

rował żadnemu ciekawszemu kościołowi, żad 

nej bramie, żadnemu widokowi. Kazimierz, 

Koronowo, Krynica, Kraków, Sułejów, Szcza 

wnica, Tarnów, Sieracz, Czorsztyn, Warta— 

czego tam rfiema. Na Wilno niezbyt łaskaw 

— jedną starą bożnicę, uznał za godną swe- 

go pęndzla, zato Nowogródek! Hala Targo- 

wa, Klasztor Bazyljanów, stary dworek, 

przedmieście, kościół Dominikanów, cerkiew 

Bazyljanów.... Są i widoki z Rzymu, Tunisu, 

Sorento, Oraw. Wszystkie małe, dokładne, 

ciekawe. ' 
Pani Wysocka zasypała salę bukietami. 

Jedyna różnorodność to, że jedne zielska na- 

zwała: bukietem, drugie: bukiecikiem. Wyo- 

brażam sobie jak szybko je robi, 

— Emilko, chodź na obiad. 

— Dobrze, proszę mi nałać zupy — pó- 

ki wystygnie machnę jeszcze jeden bukiecik. 

Czy modelki w Polsce są tak brzydkie, 

czy malarze tacy hipohondrycy — dość, że 

ani jednego ładnego aktu. Co naga dziew- 

czyna —to potwór. Koszlawe, grubašne, 

włochate — pfe. Gajewski ze Lwowa po- 

stanowił snać zniechęcić mężczyzn do płci 

nadobne; (w jego wykonaniu monstrualnej), 

zdaje się jednak, że raczej zniechęcił obie 

płci do siebie, 2 

Śmieszna jest ostatnia sala, są tam obra- 

zy wystawione na sprzedaż, ceny wypisane 

na małych karte'uszkach. Pięćset, siedemset, 

tysiąc, dwa tysiące złotych. Wskažnikiem 

jest wielkość — obraz jak jeden arkusz Sło- 

sia: 400 zt., jak cały numer: 800. Najtańszy 

bohomaz: 350 zł. Żle mają ci artyści w gło- 

wie, by solić takie ceny, Nieznana - firma, 
szpetny koloryt, niezdarny rysunek i — 1500 

  

zł. zajmie spory kawał ściany — to prawda, 

ale taniej wypadnie sprawić porządne tapety. 

Na zakończenie wizytka w sali „starych”. 

Brandt, Siemiradzki i Matejko, Rozsiadam się 

na kanapie — Grunwald, zawsze można nań' 
patrzeć godzinami, zawsze jest nowy, wspa- 
niały, porywający. i 

Gdzie tym tam, z sasiednich sal, do tych 

mistrzów tutaj. Karol, 

  

KTO WYGRAŁ? 
23 Loterja Państwowa 
V-ta klasa 15 dzień ciągnienia 

5,000 zł. na n-ry: 34824 45660 96677 
158006 187022 

3,000 zł. na n-ry: 28001 33636 55313 
120226 

2,000 zł. na m-ry: 34376 38199 52971 
57494 58980 59812 77017 77034 89655 111540 
123768 126550 132619 159140 176630 191308 

1,000 zł. na n-ry: 4224 6636 9691 26494 
37844 52652 55730 57678 65605 75797 76597 
78410 82333 89610 104269 116595 106933 
125976 133078 134945 138604 140950 141527 
150208 155387 164192 16+935 170580 177917 
181234 194750 191119 192380 195432 197473 
201675 203853 209801 

500 zł. na n-ry: 1111 2641 2864 4620 7595 
7876 8543 10465 13:88 13612 14353 18608 
21297 23099 28050 30194 31483 33102 34739 
36213 36692 37264 38958 44813 46027 46629 
50507 54489 55180 56359 59279 62178 63315 
62407 63946 64389 65893 67028 68337 68713 
69250 69867 72138 72701 73254 764 6 77580 
9916 81023 85333 86114 86690 87828 88626 
89027 90288 90854 92857 94185 95424 95683 
96724, 97160 98231 98527 99068 99186 100119 
1018 4 102157 105317 106260 107034 108905 
109717 114024 115106 115182 116805 118484 
119 69 120714 121011 121773 124006 129339 
130872 132377 133529 134598 137505 137896 
138410 140087 140232 1417 3 143129 143917 
143967 145172 145922 146977 147530 148614 
149147 149538 150755 151331 152306 155223 
157556 157864 158425 167043 160660 161259 
161342 16'613 166699 167828 170297 173944 

175300 -175403 175935 177315 177804 178315 
179 26 179526 179549 181185 181344 185951 
187549 188280 18-969 190284 190391 190744 
19'755 192318 193430 194841 19 969 197278 
198577 202316 204546 205695 206491 206951 
208.22 209809 z 

WARSZAWA. PAT, — 29 b. m, 
w 16-tym dniu ciągnienia 5-ej klasy 
23 Polskiej Państwowej Loterji Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następujące: \ 

25 tysięcy zł. — 191,991, po 16 
tysięcy zł. — 49,891 i 130,824, po 5 
tysięcy zł. — 57,057 i 72,124. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDII MA- 
TEK, KTORYM OBCĄ SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicę”, aa konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 
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Sensacyjny proces Wardeńskieg 
DRUGI DZIEŃ ROZPRAW. — PRZESŁUCHIWAKIE ŚWIADKÓW. 

WYJAŚNIENIA CHOCIANOWICZA 

Wczoraj, w drugim dniu procesu, prze- 
słuchano > + > 
nadleśniczego AL Chocianowicza. 

Akt oskarżenia zarzuca Chocianowiczowi 
przywłaszczenie kwoty 52.457 zł. 85 gr. 
Chocianowicz w bardzo obszernem wyjaśnie 
niu starał się udowodnić, że wszystkie kwo- 
ty otrzymane ze sprzedaży lasu i gruntów 
wpłacał regularnie do kasy administracji ma- 
jątków. 

Został on pozbawiony dowodów podczas 
rewizji w nadleśnictwie, które zostało prze- 
prowadzone pod jego nieobecność, kiedy to 
hr. Przeździecki w towarzystwie buchaltera 
majątku Cichockiego i podiešniczego Puchal 
skiego przeprowadzał rewizję, 

ednakże zdołał on zebrać rozmaite po- 
kwitowania, które adw. Andrejew w imieniu 
swego klijenta przedkłada sądowi, a które 
całkowicie pokrywają sumę 52.457 zł, 85 gr. 

ZEZNANIE HR. KONSTANTEGO 
PRZEŻDZIECKIEGO 

Z kolei Sąd przystąpił do badania głów- 
nego świadka oskarżenia, hr, Konstantego 
Przeździeckiego. S 

Na zapytanie przewodniczącego, co spo- 
wodowało wystąpienie hrabiego na drogę 
sądową, odpowiada, że z początku zaczął 
otrzyniywać rozmaite listy anonimowe, w 
których jemu donoszono o wystawnym try- 
bie życia oskarżonego, o jego niesumiennem 
prowadzeniu administracji, o hulatykach, po- 
dejmowaniu w „Woropajewie* gości i t. p. 
sprawach. Po raz pierwszy zaufanie hrabie- 
go zostało zachwiane następujcym faktem, 

— Bawiąc w Wilnie — mówi hr. Przeź- 
dziecki — przeczytałem w dziennikach, że w 
„Woropajewie vdbyło się większe polowa- 
nie. Zapytałem Wardeńskiego, który zaprze- 
czył, jakoby miał urządzić polowanie, a wia 
domi w miejscowej prasie nazwał mylną. 
Po przyjeździe do majątku, miejscowi wło- 
ścianie całkowicie potwierdzili wiadomość, 
podaną w prasie. 

Po pewnyni czasie, jadąc z Wilna dc Wo 
a tr, Przeździecki spotkał w pocią- 

gu kupca leśnego L. Zingera, który mu 0- 
kazał kontrakt, zawarty przez niego z War- 
deńskim na wyrąb lasu, opiewającym na su- 
mę 86.000. 

O kontrakcie tym hr. Przeździecki rów- 

gó cześnie: Zingi iedział, ; locześnie Zinger opowiedział, że - 
leśniczy Puchalski, opowiadał jemu ue 
Krytych przez niego nadużyciach w admini- 
stracji dóbr Woropajewskich a zwłaszcza 
w kancelarji nadleśnictwa, znajdującego się 
pod kierownictwem Chocianowicza, Zinger 
też opowiedział, że Puchalski chciałby 0so- 
biście o tem hrabiemu opowiedzieć, lecz boi 
się Chocianowicza, gdyż ten uchodzi za czło 
wieka bardzo gwałtownego. 

W kilka dni potem późnym wieczorem 
do hr. Przeździeckiego zameldował się Pu- 
chalski, który szczegółowo opowiedział o 
wszystkich nadużyciach, jakie zdołał wy- 
kryć, W rezultacie hr, Przeździecki posta- 

nowił PO lustrację w  nadleśni- 
ctwie i zażądać szczegółowego sprawozda- 

nią od swego generalnego plenipotenta. War 
deński jednakże dawał wymijajace odnowie- 
dzi i skierowywał hrabiego do buchalterji 
majątku po . szczegółowe informacie. Aby 

zorjentować się w zawikłanych interesach hr, 
* Przeździecki zaprosił z Warszawy Henryka 
Kozjeradzkiege i adw. Nowickiego, z któ- 
rymi udał się do całego szeregu banków w 
celu przejrzenia rachunków bieżących mająt- 
ku, Między innemi wykryto, że w Banku 

Z TEATRU W LUTNI 

  

Stanisława Wysocka w roli matki 
w „Świętym płomieniu", 

  

AKCJA POMOCY BEZ- 
ROBOTNYM 

POSIEDZENIE SEKCJI POMOCY Wi 
ÓDZKIEGO  KOMIT ZWALCZANIA 

BEZROBOCIA 
_ W dniu 24 września r. b., w obecności p. 

'wicewojewody Jankowskiego odbyło się 
Ped przewodnictwem p. prezesa L, Uniechow 
skiego Il-e plenarne posiedzenie Sekcji Po- 
mocy Wojewódzkiego Komitetu Ubywatel- 

ski go Zwalczania Bezrobocia. 
a o zagajeniu obrad Sekcji, p. prezes U- 
a howski zobrazował ogólną dotychczaso- 

R dzialalność Sekcji, Najlepsze stosunkowo 
ła at dały się osiągnąć w zakresie dzia- 

»Žywnošciowego“, który pracuje w ście 
słym kontakcie z Wydzi ieki S, A у ydzialem Opieki Spotecz- 
Ma Magistratu oraz władzami wujskowemi, 

Sistrat wyraził gotowość oddania do dy- 
spozycji Komitetu kuchnię w murach po- „Franciszkańskich oraz 4 inne kuchnie w róż. 
nych punktach miasta, prowadzone 24 a 
mocy finansowej Magistratu. P. BE Kok 
zaofiarował Sekcji współpracę kuchni rytual 
nych. Sekcja ustaliła, iż obiady, wydawane w 

h kuchniach będą składać się z zupy na 
'ościach, należycie okraszonej i 250 gr. chle_ 
Ja Ww cenie 30 gr. za obiad, przy ilości cd 

w, wzwyż. Władze wojskowe 
„D gotowość wydawania bezpiatnie ra- 
1azie 300 obiadów dziennie dla bezrobotnych. 

o Prog, z czynności Działu (ais 5 
iš wego” złożył przewodni- 

znani ze gziału p. E. utiiewicz który za- 
wych pogunz nych z szeregiem dotychczaso- 
my С КРОЗ!'ШСЁ w zakresie wciągnięcia do gc omitetu najszerszych mas  społeczeń- a wileńskiego. Postanowiono wydać spe- 
ne nalepki po 5 i 10 gr., które hędą roz- 

do zechniane wśród osób uczęszczających 
restauracyj, cukierni, kin, teatrów, klų. 

ws i t. d. Akcja ta przyniesie niewątpliwie uaczne sumy, zwłaszcza, iż rozpowszech- 
mieć nalepki nie będą miały charakteru przy 

„wych datków, lecz dobrowolnej ofiary. 
łono a wniosek Komitetu Naczelnego uchwa- 
ną ną zAdzić w październiku kwestę ulicz- 

Wsręg cz bezrobotnych. 
organiza szeregu innych wniosków natury 
rzenia apyinej stwierdzono konieczność stwo 

a aparatu wywiadowczego w ilości 6-u 
cji Pomocy EO wyłącznie do dyspozycji Sek 

współoskarżonego 0 naduzycie gi 

Handlowym w Warszawie pieniądze znajdu- 
jące się na osobistym rachunku bieżącym 
hrabiego, podjęte zostały przez Warderiskie- 

0, 
Początkowo Wardeński zaprzeczył jako- 

by zawierał jakiekolwiek tranzakcje, ale po 
okazaniu mu wyciągów bankowych musiał 
się z temi dowodami zgodzić. 

Na stanowcze żądanie hrabiego wyjaśnie 
nia istotnego stanu spraw majątkowych 
Wardeński odesłał šwiadkowi plenipotencję 
i podał się do dymisji, 

Na zapytanie prokuratora, czy mógł być 
wypadek ukrywania istotnych wartości sprze 
danego lasu ze względu na opłaty skarbo- 
we, świadek odpowiedział, że nie może w tej 
sprawie dać żadnych informacyj. 

O godz. 12-ej przewodniczący zarządza 
półgodzinną przerwę. 

PO PRZERWIE 

Hr. Przeździecki zeznaje w cią- 
gu, że Wardeński starał się unikać 
go, motywując to tem, że dzieci państwa 
Korkozowiczów (Wardeūski mieszkał u 
nich) chorowały na koklusz, co jest bardzo 
niebezpieczne dla ludzi dorosiych, Następ- 
nie hrabia zeznał, że Wardeński nie wyliczył 
się z sumy 2000 zł., uzyskanej z Minister- 
stwa Reform Rolnych, pozatem podczas do- 
chodzenie  administracyjnego ustalono, że 
Wardeński nie dopłacił firmie Zinger 55.000 
zł., które jej się należały z tytułu umowy, 
zawartej przy otwarciu huty „iłołubiej*, Pod 
czas tegoż dochodzenia Wardeński wyjaśnił, 
że wpłacił sumę 11.000 zł. firmie „Polski 
Lloyd* aczkolwiek nie odpowiadało to rze- 
czywistošci, gdyž firma „Polski Lloyd“ od- 
powiedziała na zapytanie świadka, że p. War 
deńskiego nie zna. ( 

Obrona, chscąc ustalić, że nie wszystkie 
зшту zostały wpłacone bezpośrednio War- 
deńskiemu, przedłożyła sądowi dowód pi- 
semny, który stwierdza, że kupiec leśny Gie- 
rzon wpłacił sumę 4.500 dol, bezpośrednio 
świadkowi, następnie adw. Andrejew przy- 
pomniał šwiadkowi, że czas wania 
na kaczki otrzymał od Chocianowicza sumę 
2000 zł., na które nie wydał pokwitowania,. 

Następnie obrona przypomina świadkowi, że 
cały szereg pokwitowań, na wpłacone przez 

Wardeńskiego sumy zostały od niego odebra 
ne przez adw. Nowickiego. 

ZEZNANIE KIEROWNIKA STACJI 
KOLEJOWEJ W WOROPAJEWQ 

Kierownik Wiszniewski zeznaje, że na 
stacjj Woropajewo' ładowano przeważnie 
drzewo, pochodzące z lasów woropajewskich 
i że bardzo wiele drzewa wbrew zasadom 
nie było cechowane, Drzewo niecechowane 
przeważnie wysyłał Chocianowicz. Kierownik 
zeznaje także, że Chocianowicz, kiedy przy 
był do „Woorpajewa* robił wrażenie czło- 
wieka niezamoznego, ale w krótkim czasie 
piastowania urzędu nadleśniczego dóbr Wo- 
ropajewskich (inanse jego się poprawiły, Na 
zapytanie obrony, w czem ten dobrobyt wy- 
rażał się, świadek nie mógł dać żadnej od- 
powiedzi. 

Św, Staniewicz, urzędnik Wo- 
jewództwa Wileńskiego, zeznaje, 
że Wardeński, jego zdaniem, prowadził wy- 
stawny tryb życia, przyczem oznajmia, że 
kołacje, za które Wardeński płacił po kilka- 
dziesiąt złotych, uważa za zbyt kosztowne. 
To wszystko, co wie. 

Świadkowie Adam i Modest Olichwiero- 
wie zeznał, że kupili za pośrednictwem Ban 
ku Ziemskiego działki ziemi z lasem, za któ- 
ry potem Chocianowicz otrzymał dodatkową 
Opłatę, nie wydając im kwitu. 

W związku z tem Chocianowicz oświad- 
cza, że otrzymał polecenie nie prowadzenia 
żadnych ksiąg i dlatego też nie może przed- 
stawić sadowi w tej mierze żadnych dowo- 
dów, Jedyny dowód, któryby mógł przedsta- 
wić sądowi, t. j. czarny zeszyt, który zginął 
podczas rewizji w. nadleśnictwie. 

To samo co i Olichwierowie zeznają po- 
zostali świadkowie w liczbie 7 osób, 

O godz. 4-ej sąd zarządził przerwę do 
dzisiaj rano. 

Obrona w osobe adw. Zasztowtt-Sukien- 
nickiej prosi o zażądanie od Dyrekcji Kolejo- 
wej wykazu przewiezionego przez Zingera 
drzewa w celu ustalenia, jakie drzewo było 
kupione w Woropajewie, a jakie w m- 
nych majątkach, 

Sąd postanowił zażądać od Dyrekcji Ko- 
lejowej potrzebnego dokumentu. 

Dalszy ciąg badania świadków dzisiaj. 
  

Echa zamachu 
Śledztwo policyjne w sprawie aktu sa- 

botażowego pod Łyntupami toczy się nie- 

pod Łyntupami 
przerwanie nadal, W związku z tem, otrzy 
maro z Łyntup wiadomość, że dokonano 
tam dalszych aresztowań. 

  

KRONIKA 

  

ŚRO JA 
Dziś 30 

Hieronima 
Jutro 

Jana z D. 
S jai 

Z dnia 29 wrzešnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 762. 
Temperatura średnia -+-5. 

Temperatura najwyższa --10. 

Temparatura najniższa —4, 

Opad w mm. — 

Wiatr — połud.-zach. 

W. s. g. 5 m. 15 

2, s. g. 5 m. 04 

  

WA 
dla autobusów. Wo- 

jewództwo otrzymało z ministerstwa wyja- 
śnienie dotyczące pobierania opłat od bile- 
tów autobusowych na rzecz funduszu dro- 
gowego. 

Pobieranie opłat będzie uskuteczniane od 
rzeczywiście sprzedanych biletów, niemniej 
jednak może nastąpić ryczałtowe pobranie 
jeśli prosi o to przedsiębiorca, Najniższa о- 
płata od biletu będzie wynosič 5 groszy i bę 
dzie wliczana do ceny biletu, nie może jednak 
przekraczać jednej trzeciej tej ceny. Balety 
przejazdowe będą wydawane przez władze 
wojewódzkie, 

MIEJSKA 
— Wstrzymanie awansów. Magistrat z 

powodu trudności finansowych wstrzymał 
udzielanie awansów i pożyczek urzędnikom 
miejskim, 

— Piekarze protestują. Związki piekar- 
skie postanowiły zwócić się do władz w 
sprawie ukrócenia domokrążnego handlu pie 
czywem. 

. Sprzedawcy tych wyrobów uprawiają po 
tajemny iek, co w konsekwencji umożłi- 
wia im kalkulację cen niższych, niż w han- 
dlach otwartych. 

Stwarza się przez to niezdrową konku- 
rencję, co w wysokim stopniu godzi w inte- 
resa piekarzy opłacających wszystkie świad 
czenia tak skarbowe jak i socjałne. 

— Przymus kanalizacyjny. Przepro- 
wadzając akcję wałki z bezrobociem, 
magistrat Wilna zwrócił się bezpośre- 
dnio do właścicieli domów, wzywając 
ich do przeprowadzenia kanalizacji, 
gdyż wszelkie ustawowe terminy daw- 
no już upłynęły. Jak wiadomo, wisk- 
szość właścicieli domów przyłączyła 
swe posesje do sieci kanalizacyjnej. 
Nie uczyniło tego jeszcze kilkudziesię- 
ciu właścicieli. Wobec tego magistrat 
zwrócił się do Starostwa Grodzkiego z 
żądaniem, ażeby co do opornych wła- 
ścicieli zastosowany był przymus, mia- 
nowicie. ażeby zarządzono roboty ka- 
nalizacyjne w ich domach na koszt ma 
gistratu, poczem należność za roboty 
ściągnięta bedzie od właścicieli: w dro- 
dze egzekucji, najko należność bezspor 
na. W załatwieniu żądania magistratu 
Starostwo Giodzkie w Wilnie przesła- 
ło już mągistratowi odpowiednie zarzą 
dzenie, polecając mu, ażeby bezzwło- 
cznie przystąpił do przymusowego ska 
nalizowania przedewszystkiem 18 do- 
mów na koszt ich właścicieli. 

Przymusowo skanalizowane będą 
nastepujące domy: 

Przy ul. Wielkiej: Wajnik, dom 
Nr. 39, — Pietkiewiczowa i Buraczew- 
traszkiewiczówna Nr. 19, — Hegend 
Nr. 10, — Gedźwiłłowa Nr. 27, Zał- 
kind Nr. 47, Okulewiczowa Nr. 44, Zał- 

kind Nr. 55, Litauer Nr. 52, Lejbowicz 
Nr 18. Przy ul. Mickiewicza: Bostomski 
sts Nr. 15, — Notkin Nr. 37, — Pie- 
Nr. 58, Garb Nr. 56, Kowalski Nr. 44, 
Lejbowicz Nr. 41, Kamień Nr. 35, Li- 
dowski Nr. 37. 

Przy ul. Zamkowej: Szczuka Nr 17. 
‚ — Garaże „Arbonu'. Magistrat w zasa- 

dzie zgodził się na projekt podwyższenia 
kosztorysu budowy garaży Arbonu, które, 
jak wiadomo, mają stanąć na ul. Legjonowej, 

W związku z tem wstępne prace budow- 
ane już rozpoczęto 

— Strajk w Szkołach żydowskich. 
Wobec nieustępliwego stanowiska 

nauczycieli żydowskich w sprawie za- 
degłych poborów zatarg z gminą tak 
dalece zaostrzył się, że nauczyci2le 
ogłosili strajk. 

W związku z tem lekcje w ośmiu 
szkołach żydowskich, do których u- 
częszcza około 4 tys. dzieci, wczoraj 
nie odbyły się. 

AKADEMICKA. 
— Rozpoczęcie zajęć w U. $. В. — - 

Unauguracja roku akademickiego w 
U. S. B. odbędzie się 10 października 
(a nie 11.10, jak to było podane wczo- 
raj). Rozpoczęcie zajęć poprzedzi na- 
bożeństwo w kościele św. Jana, od- 
prawione przez j. E. ks. Arcybiskupa, 
na którem będzie obecny senat z rekto 
rem na czełe i młodzież akademicka. 

SZKOLNA 
— Wyjazd kuratora szkolnego. Kurator 

okręgu szkolnego wileńskiego p. Kazimierz zi 
Szelągowski wyjechał na kilka dni - 
wach służbowych do Warszawy, a 

HANDLOWA 
— 0 ulgi przy wykupywaniu świadectw 

przemysłowych, W związku ze zbliżającym 
się okresem wykupu świadectw  przemysto- 
wych na rok 1932 zrzeszenia kupieckie zwró 
city się do Izby P. H. z prośbą o porozumie- 
nie się z władzami skarbowemi w sprawie 
ulg przy wykupie tych Świadectw, Chodzi 
mianowicie o* umożliwienie kupcom nabywa- 
nia świadectw niższej kategorji, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Rodziny Wojskowej. Sekcja kultu- 

ralno-oświatowa Rodziny Wojskowej w Wil 
nie, zawiadamia, iż serję wycieczek krajo- 
znawczych „rozpoczyna w dniu 4 październi 
ka b, r. (niedziela) od spaceru zapoznawcze 
go z zabytkami m. Wilna. 

Zbiórka członkóń z rodzinami i zaproszo 
nemi gośćm$ wi lokalu sekretarjatu Rodziny 
Wojskowej, Mickiew:cza 13; o godz, 10.45 w 
poż dniu. | 

aj enia i zawiadomieni. jalne, MET A ienia specjalne 

RÓŻNE 
— Osobiste. P. Mgr. Józef Piwowar, ro- 

dem z Poręby. Małej otrzymał na Uniwersy- 
tecie Jagiellońskim tytuł naukowy doktora 
praw. 
_  — Pisma warszawskie w Wilnie podroże- 

ja. Dowiadujemy siz, że z dniem 1 paździer- 
nika r. b. pisma warszawskie będą sprzeda- 
wane po cenach prewincionalnych jak to ma 
miejsce w innych miastach. 

Ё Wystawa. W pawilonie po_wystawo- 
wym w ogrodzie Bernardvńskim codziennie 
otwarta Wystawa T-wa Niezateżnych Arty- 
stów Malarzy — od godz. 10 do godz. 17. 

— Uzupelniaiace wybory do Izby 
Przemysłowo - Handłowej w Wilnie. 
P. minister przemysłu i handlu miano- 
wał radcę wojewódzkiega w Wydziale 
Przemysłowym Urzedu Wojewódzkiego 
w Wilnie inż. Władysława Hajdukiewi- 
czą komisarzem wyborczym do pize- 
prowadzenia uzupełniających wyborów 
na trzy opróżnione miejsca radców Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, 
przypadających od Stowarzyszenia 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
*v Wilnie. Procedura wyborcza już zo- 
stała rozpoczęta. 

ŁO WSO 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„SZARY DOM* 
(„Helios“) 

Film w 100 proc. dźwiękowy, ścślej 

mówiony. Ta strona jego jest dła nas wa- 

dą, Bowiem bełkot angielski nie wywołuje 

ani nastroju, ani efektu. 7 р 

Natomiast potęžnie przemawia do widza 

(i słuchacza zarazem) dźwięk. Mówiąca, 

szara pustka więzienia, lub jeden jedyny 

stuk padającego na podłogę pocisku wśród 

martwej ciszy — to niezastąpiony niczem 

efekt filmu dźwiękowego. ‚ ! 

Temat „Szarego domu““ jest niecodzien- 

ny. Pociąga i przeraża grozą tajemniczego 

dla przechodnia życia za murem więzien- 
nvm. Straszna jest gra instynktów, zetknię- 

cie się natur zbrodniczych i czystych, sku- 
tych żelaznym przymusem niewoli, | 

— Montaż filmu ma jednak usterki. Mię- 

dzy dwie kompozycyjne części początkową i 
końcową włożono rozwlekłe nawiązanie, о- 
słabiającę napięcie. Przejście to iest koniecz- 
ne, ale nie w takich rozmiarach, by po- 
kazywać sklepy i ulicę, skoro nie podkreśla 
to zasadniczego motywu. 

Drugi brak — to zupełnie zbędny „hap- 
py end" — pogodny, kinowy szmelc! — 
Potężne wrażenie ostatnich scen traci na 
tem. Zbyt wieje wvijaśnień dał reżyser qu- 
bliczności i źłe zrebił — bo publiczność lu- 
bi i chce myśleć? R й 

Całość filmu pozostawia mocne wraże- 
nie. Mistrzowska kreacia  Wallace"a Berry 
wrzyna się w Świadomość i każe o sobie 

pamiętać. Tad. C. 

  

Młocarnie motorowe 
Wichter'ego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc, „Kraj“ 

Tark! I bukowi:ikl do koniczyny 
Motory 

Munktellsa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj” 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawałna 11-a 

; TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni”, Dziś, we śro 

dę, dnia 30 b. m. po raz trzeci pełna niewy- 
słowionego wdzięku i pogody komedja w 
3-ch aktach „Ładna historja*  Caillaveta i 
Fieursa 'w znakomitem wykonaniu caiego ze 
społu, z niezrównanym w roli pełnego czaru 

Anarzeja Juljuszem Osterwą na czele, Reży- 
serja K. Wynwicz-Wichrowskiego, Dekora- 
cje W. Makojnika. W czwartek „Ładna hi- 
storja“ Caillaveta i Fleursa. 3 5 

— Wystepy Hanki Ordonowny w Wilnie. 
Już tylko dwa dni dzieli nas od momentu, 
gdy ze sceny czarować zacznie swym wdzię 
kiem Hanka Ordonówna, interpretując cały 
szereg piosenek oryginalnie skomponowanych 
oraz odtwarzając rolę główną w ciekawej 
komedji Picarda i Jaegera Szmidta „Małżeń- 
stwo Fredeny"* na czele sharmonizowanego 
z nią całego zespołu, z którym tylko po 
trzech występach w dniach 1, 2 i 3 pażdzier 
nika udaje się na tournee po Polsce. Pozo- 
stałe nieliczne bilety są jeszcze do nabycia, 

to też Śpieszcie się wielbiciele jej talentu je- 

Śli nie chcecie odejść od kasy z niczem. Re- 
żyserja spoczywa w rękach K. Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. : 

— Teatr Mielski na Pohulance. Dziś, we 
środę dn. 30 b. m. powtórzenie wczorajszej 
premiery, głośnej sztuki w 3-ch aktach i 10 
obrazach ,,Matrykuła 33“ A. Madisa i R. 
Boucarda, która na scenie naszej Święci 
prawdziwe triumfy dla kapitalnej gry wszyst 
kich wykonawców z pańiami: I. Brenoczy w 
roli pięknej kobiety—szpiega, H. Kamińskiej 
pełnego wdzięku kokotki, C. Szurszewskiej, 
oraz panów: M. Wyrzykowskiego, niezrów- 
nanego wywiadowcy, j. Łubiakowskiego, M. 
Bieleckiegc na czele. A 

Premjerowa publiczność nie  szczędziła 
oklesków darząc niemi wszystkich szczodrze, 
to też przypuszczać należy, że sztuka ta bę- 
dzie magnesęm przez dłuższy czas ściągają- 

cym publiczność na Pohulankę. Reżyserja 
dyr. M. Szpakiewicza, Oryginalnie pomyśla- 
ne dekoracje przez W. ojnika dopelnia- 
ją pięknej całości 

We czwartek „Matrykuła 33", 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Miłość Teresy Rott. 
Holtywood: Madame Szatan. 
Casino: Król żebraków, 

Styłowy: Pieśń Gaballera. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nagły zgon. Bombul Piotr (Św. 

kazć 3) lat 32, z zawodu krawiec, = 
nagle i przewiezieniu go przez le- 

karza so Air ratunkowego do  szpitala 
żydowskiego zmań, Przyczyna śmierci nara 
je lea tala: 

— Strzały do cyklisty. Miecz. Ryn- 
dowski (Trębacka 8) powiadomił po- 
licję, że przejeżdżając rowerem koło 

Kaplicy został ostrzelany przez  nie- 

znanych sprawców. : 
— Kradzieže, Pietraszkiewiczowi Bolesla- 

wowi (Bakszta 15) skradziono w dniu 28 

b. m. rower marki „Wasser, (wartości 350 
złotych. С 

— Zagadkowa śmierć kolejarza. — 
Wczoraj rano zmarł jakoby wskutek 
zatrucia urzędnik kołejawy Adam To- 
maszewicz (W. Stefańska 38). Zwłoki 
zabezpieczono do czasu zejścia władz 
sądowo-lekarskich. 

  

OSZMIANA 
— Napad. Na drodze Wilno — Oszmia 

na na przejeżdżającego Kazimierza Stankie- 
wicza z OE polańskiej napadło 3 uzbrojo- 
nych Os ów. | 

Napastnicy aan Stankiewiczowi 75 
grożąc przytem ciem. | 

PR POSTAWY 
— Opór władzy. We wsi Iwanowo 
Morawskiego znaleziono karabin. Mo- 
i wraz z kilku sasiadami stawiał opór, 

więc policja użyła broni. Nikt nie ucierpiał, 
Wisnych aresztowano. 

Z POGRANICZA 
Na odcinku Wilejka 

przeszło na nasze terytorjam 
ków sowieckich. 

6 strażni- 

     

   

  

W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

KURJERA свбогксо 

„SŁOWA” 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wlelki Rynet« róg Grodzieńskiej 

  

tej górującej nad miastem wisży, 

w
 

  

W czwartek, 1-go października r. b., jako w czwartą bolesną rocznicę Śmierci 

st» 

MARJI z WENDORFFÓW 

konstantowej Bukowskiej 
odbędzie się w Wilnie w Kościele Św. Jana o godz. 10-ej rano nabożeństwo 

żałobne za spokój Jej duszy, o czem zawiadamia 

MĄŻ 
  

ARESZTOWANIE SZPIEGA 
Władze bezpieczeństwa zdo- 

łały ujawnić wysłannika obcego 
wywiadu, który korzystając z 
sprzyjających okoliczności przez 
pewien czas czuł się całkiem bez- 
pieczny I z powodzeniem upra- 
wiał nakazane mu Szpiegostwo. 

Ujętym szpiegiem był niejaki 
Paweł Pietkiewicz de niedawna 
wychowanek internatu litewskie- 
go im. S$taszysa przy ui. Filarec- 
kiej 17. Podczas wyjazdów let 
nich zagranicę zdołał on wejść 
w kontakt z wywiadem jednego 
z ościennych państw zobowiązu- 
jąc się pracować na rzecz tego 
wywiadu. 

Wraca więc do Wiina I tu zo- 
Staje przyjęty na mieszkanie do 
internatu, który niedawno opuś- 
cit. Ze wzglęców zrozumiałych, 
Szpieg Stara się byo nim władze 
jaknajmniej wiedziały, więc о- 
ciąga się z przedłożeniem doku- 

mentów potrzebnych przy wy- 
pełnianiu formalności meldunko- 
wych, a gdy minęło kilka dni, 
zdołał przekonać kierownika in- 
ternatu Adama Cycenasa o zbęd- 
ności zameldowania go. 

W międzyczasie organa bez- 
pieczeństwa wpadły na jego trop 
i ujęły szpiega w lokalu gdzie 
znalazł schronien e. 

Pietkiewicza, wina którego nie 
nasuwała żadnych wątpliwości, 
osadzono na Łukiszkach. 

Starostwo Grodzkie, u- 
znając że nieprzestrzeganie prze- 
pisów meldunkowych przez kie- 
rownika internatu Cycenasa umo- 
żliwiłe szpiegowi ukrywanie się, 
skazał. go na tysiąc złotych 
grzywny i dwa tygodnie bez- 
względnego aresztu, w razie zaś 
niezapłacenia tej grzywny na do- 
datkowe dwa tygodnie aresztu. 

Zamordowali umysłowo-chorego brata 
WILNO. We wsi Antonowicze, gni, droz 

dowskiej, wykopano głowę ludzka w jednej izby 
todol. podwórku zadał mu cios kijem w głowę, co 

spowodowało natychmiastowy zgon. 
ze s : 

Naprowadziło to policję na: śład zbrodni, 
sprawcami której byki bracia fan i Michał 
Micharowscy, Trzeci brat ich, Józef, cierpią- 
cy na chorobę umysłową, stale odgrażał się, 
że spali gospodarstwo, więc  Micharowscy 

go pod kluczem, 

Gdy pewnej nocy usiłował on uciec z 
ichał Micharowski goniąc go, już na 

Mimowolny zabójca w porozumieniu się 
z bratem, poćwiartował trupa zmarłego i za- 
kopał go w stodole, 

Sprawców aresztowano, 

nouodódzka 
— Osobiste, W ub. poniedziałek z okazji 

imienin, złożyh panu wojewodzie Wacławowi 
Biernackiemu życzenia najbliżsi współpracow 
nicy, oraz liczni przedstawiciele urzędów 
niezespolonych, samorządu i organizacyj spo 
tecznych, 

— Obchód 600-ietniej rocznicy bitwy pod 
Płowcami w Nowogródku. Wieczorem dnia 
26 b. m. odbył się uroczysty capstrzyk w No 
wogródku, w którym wzięły udział wszyst- 
kie organizacje P.W. i W.F., a więc Oddział 
Zw. Strzeleckiego, Hufce Harcerskie. Pod 
kopcem Mickiewicza do zebranych w szyku 
oddziałów PW i WF zostało wygłoszone oko 
licznościowe przemówienie, 

W dniu 27 b. 'm. oabyła się uroczysta 
akademja, oraz zawody strzeleckie o pań- 
stwową odznakę strzelęcką, 

— Żebranie Wojew. Zw. Młodzieży Wiej 
skiej, W dniu 11 października r. b. odbędzie 
się w Nowogródku zebranie Wojew. Związku 
Młodzieży Wiejskiej. 

— Zmiana rewirów komorników sądo- 
wych w powiecie baranowickim. Zarządze- 
niem p. prezesa Sądu Okręgowego w Nowo- 
gródku został podzielony teren egzekucyjny 
w pow, Baranowickim na cztery rewiry. 

Właściwość terytorjalna | rewiru m. Ba- 
ranowicze — komornik Leon Paderewski, 
H rewiru komornik Sądu Grodzkiego w Ba- 
ranowiczach, Michał Kruszewski, gminy: Da- 
rewska, Dobromyska, Nowomyska i Jastrzęb 
ska, I rewiru komornik Sądu Grodzkiego w 
Lachowiczach — Kazimierz Dunin-Markie- 
wicz, gminy: Lachowicka,  Niedźwiedzicka, 
Krzywoszyńska i Ostrowicka, IV rewiru ko- 
mornik Sądu Grodzkiego w Horodyszcze — 
Tomasz Kolwicz, gminy: Horodyska, Moł- 
czadzka, wolniańska i stołowicka. 

— Nauka języka „esperanto, W driu 
1 października, o godzinie 17 min. 30, w lo- 
kalu Gimnazjum Państw. im, Adama Mickie 
wicza w Nowogródku, odbędzie się probna 
lekcja języka esperanto (wejcie na bez- 
płatnie) w celu zademonstrowania łatwości 
nauki tego języka i jego przydatności. 

Po lekcji, życzący Się uczyć, będą mogli 
zapisać się na kurs esperanto za opłatą 11 
zł, i to w trzech ratach. - 

baranówicka 
X 1921—1931. Te dwie daty bę- 

dą szczególnie pamiętne w życiu lud- 

ności prawosławnej Baranowicz i oko- 

licy. W roku 1921, w pierwszy dzień 

wielkanocny „spłonęła nieoczekiwanie 
cerkiew parafjalna. Byla tó skromna, 

drewniana świątynia, pobudowana w 

r. 1908. Po dziesięciu latach, na tem 

samem miejscu, wznosi się. budowla, 
jakże różna od dawnej. Okazała i ob- 
szerna, murowana, ze strzelistą wieżą 
od frontu, z harmonijnie osadzoną ko- 
pułą, z dwoma bocznemi portalami, 
wspartemi na czterech kolumnach. Ja- 
skrawa świeżość cegły, nieotynkowa- 
nej jeszcze, mąci nieco wrażenie spo- 
kojnej, klasycznej całości, jakiej nabie- 
rze gmach cerkiewny po calkowitem 
wykończeniu. Tymczasem wykonano 
wnętrze, aby nową świątynię jak naj- 
rychlej poświęcić. Poświęcenie nastąpi 
4 października i chwili tej wyczekują 
prawosławni ze zrozumiałem wzrusze- 
niem. My zaś, Polacy, przypatrując Się 

żemy powiedzieć każdemu: 

— Tę cerkiew wzniesiono na kre- g 

sach wolnej Rzeczypospolitej. 

A pozatem stwierdzimy z zadowo- 

leniem, że gmach jest w swej architek 

tonice całkiem zachodni; zauważymy 

nawet zdumieni, że swym klasycyzmem 

przeciwstawia się on ostro otoczeniu: 

ogromny plac, szerokie, niebrukowane 
ulice, drewniane domostwa, brodaci 
chłopi i małe koniki z duhami — wszy- 

stko to wyda nam się wobec tej wie- 
@# życy i kolumn naprawdę wschodniem. 

oczywiście Rosjanin, 
stale w Warszawie. On opracował pla 
ny, ale budową kierował inżynier 
Stakowski, Polak —- a czynił to bezin-, 
teresownie. „Biezwozmiezdno“, jak pod 
krešla ks. Mackiewicz, i dodaje, žė by- 
ła to ,ogromnaja usługa”, za co pezy- 
skał sobie inżynier gorącą 
ność wszystkich prawosławnych. Wy- 
razem tej wdzięczności było specjalne 
pismo mietropolity warszawskiego, wy. 
stosowane w swoim czasie do inżynie- 

— Komisarz Ochrony Lasów 
Miecz, Świerczewski 

dzki i szczuczyński, 
zwiążku z ogólną rekompresją budżetową, 
jaka dotknęła szereg instytucyj i urzędów,. 

mo0- zostaje zniesione również stanowisko Komi- 
sarza 
dy, a teren powiatu szczuczyńskiego przy- 
zielony p. komisarzowi inż. Świerczewskie- 
mu Miecz. w Lidzie, który obejmuje tamże 
urzędowanie z dniem 
komisarz inż, $wierczewski ze względu na 
dwa powiaty do obsługi, 
dzie prowadził w następujący 
Lidzie dnie przyjęć: 12 i 26 października, 9 
i 23 listopada, 7 i 2igrudnia. W Szczuczy- 
nie: 15 i 29 października, 12 i 26 listopada, 
10 1 24 grudnia. 

dowania podamy w swoim czasie. 

Tego rodzaju refleksja może być nawet 
pouczająca. : 

Zainteresowani budowlą, zapyta- 
my o nazwisko architekta. Na to pyta- 
nie 
dziekan, ks. Paweł Mackiewicz. . 

odpowie tutejszy prawosławny 

Architekt nazywa się  Obołońskij, 
przebywający 

W.. 

wdzięcz- 

Zainteresuje nas jeszcze historja 
budowy i środki finansowe, jakiemi roz 
porządzał komitet budowy. Powstał ów 
komitet obywatelski 
żarze starej cerkwi. 
wspomina ten dzień z przed dziesięciu 
laty, gdiy w małej kaplicy cmentarnej 
płacz pobożnych przerwał nabożeń- 
stwo. Wówczas to zorganizowano ko- 
mitet odbudowy, a na jego czele sta- 
nął senator A. Nazarewski. 

nazajutrz po po-, 
Ks. Mackiewicz 

Początkowo myślano o wzniesieniu 
drewnianej cerkwi. Ale Ministerstwo 
W. R. i O. P. sprzeciwilo się temu. Žą- 
dało cerkwi murowanej. Pociągnęło to 
za sobą opracowanie nowych planów, 
zwiększenie niezmierne kosztów i od- 
roczyło na kilka lat moment wykończe. 
nia świątyni, ale — powiada ks. Ma-. 
ckiewicz — jesteśmy za to wdzięczni: 
mamy piękną i okazałą cerkiew. Wzno | 
szoon ją akurat łat siedem: w sierpniu: 
1924 biskup poleski i piński Aleksan- 
der dokonał poświęcenia kamienia wę 
gielnego. 

A środki na budowę? Różnie z tem 
bywało. Wiele zdobyło się dzięki ofia- - 
rom parafjan i dobrowolnym składkom 
co łaska; walnie dopomógł Magistrat 
Baranowicz i Sejmik Powiatowy, szcze 
gólnie jednak ludność prawosławna pa 
miętać będzie hojne subsydjum rządu. 

Wreszcie cerkiew została ukończo- 
na. Pozostaje tylko otynkowanie, co | 
uskuteczni się w roku przyszłym. Teraz 
najpilniejszą sprawą jest poświęcenie 
i otwarcie nowej świątyni. 
się ono, jak wiadomo, 4 października, 
a uroczystość tę, dokonaną przez ar- 
cybiskupa „grodzieńskiego Aleksego, 
zaszczyci swą obecnością p. wojewoda 

nowogródzki. „R. 

Odbędzie 

  

lidžka 
p. inž : 

obejmuje powiaty fi- | 
Dowiadujemy się, iż w 

4 
1 

i 
3 

4 

  

Ochrony Lasów w Szczuczynie k. Li- 

1 października, Pan 

urzędowanie bę- 
sposób: W: 

Po pierwszym stycznia dane co do urzę- 

— Z powiatowego Komitetu do Walki z 
(Dokończenie na stronie 4-€j). i  



  

  

4 ЗН ОМО 

a = s ' Ud dnia 28 go września 1931 r. 6 Raid awionetek w Wilnie $ P 0 R T tio | m „Ol młodzieży od godz. 46 i 6 8 gei „Zaczarowany dywan 
ю i dzie: umoru w rol g: = MIEJSKIE "Pat l Patachon. Nad rrgam oMiertelny skok ‹ sia ‚ ZA: Ё Ц gram: komedja w 3 aktach WIARSZAWA, PAT. — We wtorek 29 wicze, Brześć, Białą Podlaską, Lublin, Łuck, WILNO — BIAŁYSTOK 77 :55 SALA MIEJSKA | Od godz. 8—10 MIŁOŚĆ TERESY ROTT Wzruszają y dramat i w rol. głównej 

b. m., o godzinie 10 min. 55, z lotniska cy- Lwów, Zamość, Sandomierz, Mielec, Nowy Gościnny Wi EtEBRESZY M lekkoatletów w Ostrobtswabi 3 i 10—12 nocy Qlga Czechowa. Nad program: 
wilrego na Mokotowie wystartowały do lo- Targ, Kraków, Katowice, Częstochowę, Bose e no ADA We FIRCYK W ZALOQTACH iTYGODNIK P. A. T. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Początek 
tu dookoła Polski awionetki, biorące udział 

w IV krajowym konkursie samolotów tury- 

stycznych. Start miał się odbyć o godzinie 

5-ej, z powodu jednak złych warunków atmo 

sferycznych zostat przesunięty na godzinę 

późniejszą, Wystartowało 13 samołotów w 

odstępach jednominutowych. Pierwszy Gd- 

leciał samojot PZL 5 z piłotem Kowalczy- 
kiem i pasażerem Gawronem z Aeroklubu 

Śląskiego Nie wystartowało 6 samolotów, 
w tem 5 z Aeroklubu Krakowskiego i jeden 
z Klubu Podłaskiej Wytwórni Samołotów z 
Białej Podlaskiej, Załogi tych samolotów 
motywowały swe wstrzymanie się od star 

tu złemi warunkami atmosferycznemi i w 

związku z tem możliwością uszkodzenia sa- 

"aolotów w wypadku przymusowych  lądo- 

wań, Trasa lotu, prowadząca z Warszawy 

przez Grodno, Wilno, Mołodeczno, Barano- 

Łódź, Poznań, Inowrocław z powrotem do 
Warszawy, wynosi 2576 km. 

'We wtorek, dnia 20 września, w godzi- 
nach popołudńiowych wyłądowało kołejno w 

różnych odstępach czasu, na lotnisku w Poru 
banku, 13 samolotów turystycznych, biora- 

cyca udział w IV krajowym konkursie do- 
okoła Połski. Warunki lotu na trasie z War- 

szawy dó Wiłna były bardzo przykre, gdyż 
na przestrzeni z Warszawy do Białegostoku 

panowała mgła, dochodząca niema! do sa- 
mej ziemi, zaś począwszy od Białegostoku 
panowała silna wichura Lądowano w Grod. 

nie, na lotnisku kontrolnem, gdzie przysta- 

nek trwał kilka minut. W Wilnie lofnicy 
przenocowałi i mają w dniu 30 b. m., 0 g0- 

dzinie 5-ej rano, ewentuałnie, zależnie od 

warunków atmosferycznych, o godzinie 7 
rano, startować z Wilna w dalszą drogę do 
Mołodeczna, 

Bezrobociem. Powstaty tu w połowie wrześ- 
nia Powiatowy Komitet do Walki z Bezro- 
boaciem prowadzi energiczną działalność ог- 

ganizacyjną, 
W dniu 19 września wyłonił z siebie pre 

zydjum, podzielił się na dwie sekcje, wydał 
instrukcje organizacyjne Komitetom Gmin- 
nym, które powołał we wszystkich gminach, 
rozpoczął wysyłkę 'list zbiórkowych i t. p.a 
obecnie rozpoczął zbiórkę ofiar na rzecz bez- 
robotnych. и 

Pierwsza ofiara na rzecz bezrobotnych 
wpłynęła w dniu 28 września od pracowni- 
ków Parku 5 pułku lotniczego w Lidzie, któ 
ry z okazji imienin swego dowódcy p. pułk. 
W. Iwaszkiewicza zebrał na rzecz bezrobot 
nych 106, zł. 50 gr. 

Pieniądze zostały przekazane Powiat. Ko- 
mitetowi do spraw bezrobocia, który na tem 
miejscu składa serdeczne podziękowanie. 

Jednocześnie apeluje o dalsze ofiary do 
społeczeństwa. 

Ze swej strony pozwolę sobie podawać 
systematycznie listę ofiar, jakie wpłyną na 
rzecz bezrobotnych z podaniem nazwisk ofia 

rodawców. B. 
— Gminne święto PW i WF. w gminie 

Werenów. Dnia 27 bm, odbyło się w We- 
renewie gminne święto PW i WF, w którem 
wzięły udział oddziały z Werenowa, Polec- 
kiszek i Dajnowa - Romaszkain. 

Rano odbyły się ćwiczenia bojowe w о- 
kolicach Werenowa, prowadzone przez po- 
wiatowego instruktora PW. sierż. Melona i 
kom, odz. z Poleckiszek. 

Po ćwiczeniach oddziały udały się na na- 
bożeństwo, poczem odbyła się defilada, któ- 
rą przyjął p. pow. kom. PW i WF, por. Ba- 
ron i przedstawiciele gminy. 

O godz. 14 rozpoczęły się zawody spor- 
towe. 

Jako nagrody, wójt gminy p. Witkiewicz 
ofiarował 7 bluz i 6 czapek strzeleckich. 
Dierwszą nagrodę przyznano Wasiukiewiczo- 
wi M, i Hajdukowi B. z Werenowa 

Cały szereg rozgrywek współzawodni- 
czych, jak strzelanie i t. p., odtożono na in- 
ny dzień z braku czasu. 

O godzinie 8 wieczorem odbyła się aka- 
demja w remizie strażackiej. 

Przemówienie wygłosił p. Nawrocki, po- 
czem zostały rozdane nagrody przez Pow. 
Kom. P W I WF. por. Barona, następnie 
Koło Amatorskie FL. z Werenowa odegra- 
ło sztuczkę p. t. „Przysposobienie Wojsko- 
we“ 

Należy zwrócić uwagę na stosunek do 
opisanej imprezy miejscowej straży ognio- 
wej żydowskiej, która pomimo, że korzysta 
bezpłatnie ze świetlicy i jest subsydjowana 
przez gminę, nie chciała bezpłatnie oddać re 
mizy na akadenuję, która nie miała na celu 
zysku. 

— Na marginesie powiatowego święta 
PW i WF w Lidzie, Wracając do powiato- 
wego święta PW i WF w Lidzie, jakie mia- 
ło miejsce w dn. 13, 19 i 20 września b. r. 
Zaznaczyć należy, że odbywało się ono w 
ramach państwowej odznaki sportowej i zor 
ganizowane było doskonale, co zowdzięczać 
należy powiatowemu kmdt. PW i WF por, 
Baronowi — jednocześnie powiat, kmdt. 
Związku Strzeleckiego 

Młodzież m. Lidy uzyskała w niektórych 
konkurencjach nawet bardzo ładne wyniki, 

Na pierwszem "niejscu wybija się gimna- 
zjum państwowe ze swoją Konopacką — 
Niemczykiewiczówną Marją, oraz związek 
Strzelecki oddz. Lida Pieczorą Stani 
sławem, są to osobistości sportowe, które na 
terenie Lidy napewno przyczynią się do pod- 
ciągnięcia sportu wśród młodzieży na wyż- 
szy jeszcze poziom. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ] OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATEŁ! DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82104 

    
SYDNEY REILLY. 

„W kraju taje 
Czerwona armja * topniała, jak 

śnieg na słońcu, ale bolszewicy two- 
rzyli silne kadry z wojsk najemnych. 
Łotysze nie mogli dezerterować do do 
mu: Łotwa była jeszcze okupowana 
przez Niemców, to też nie mogąc po- 
wracać do domu, pozostawali oni w 
szeregach. Stanowili 'oni' prawdziwą 
siłę Rosji. Ten, kto dowodził Łotysza- 
mi, miał w ręku swem Moskwę. Oni 
zaś służyli wiernie bolszewikom, dla 
pieniędzy, więc można było liczyć, że 
przejdą każdej chwili na stronę tego, 
kto da więcej. 

Układałem sobie plan działania: ja 
sam, na własną rękę rozpocząć miałem 
akcję kontrrewolucyjną. Kupując Łoty 
szów, mogłem zawładnąć Moskwą. 
Muszę tu podkreślć, że był to mój 
własny plan i oskarżenia sowieckie, 
skierowane pod adresem szefa posel- 
stwa angielskiego, były najzupełniej 
bezpodstawne. 

Większość mieszkańców Moskwy 
była wrogo usposobiona do komuniz- 

mu. W miešcie pelno byto „biatych““, 
niektórzy służyli w urzędach bolszewi- 
ckich. Przywileje, związane z tytułem 
urzędnika, a przedewszystkiem ułatwie 
nie kwestji aprowizacji były wielką 
przynętą do wstąpienia do komunisty- 

Wydzgca Stanisiaw Mackiewicz | 

NOWA-WILEJKA 
— Pogrzeb ś.p, A. Możera. Zwłoki ś. p, 

Arnolda Mozera odprowadzone zostały z 
gazowni w Wilnie na miejsce ostatniego spo 
czynku przy: kościele parafjalnym św. Kazi- 
mierzą w Nowej-Wilejce przez b. liczne rze- 
sze społeczeństwa wszystkich warstw. Ze- 
brali się przedstawiciele władz, banków i 
przemysłu, z którymi ś, p. Arnolda Mozera 
iączyły "wspólność interesów i spraw, "dalej 
sympatycy, oraz iwszyscy pracownicy Jego 
zakładów tak z Nowej-Wilejki, jak i Wilna, 
ofiarując dużo wspaniałych wieńców. — 
Przybyła również delegacja Korporacji Aka- 
demiickiej z Rygi „Concordia: Rigensis", łtó- 
ra złożyła swemu filistrowi imieniem filistrów 
i korpórantów . wspaniałe dwa wieńce ze 
świeżego kwiecia. 

Jeżeli ktokolwiek zdołał zaskarbić sobie 
uznanie swoich współpracowników, to ś.p. 
Arnold Mozer dokonał tego w zupełności, — 
Był sprawiedliwyni i nadzwyczaj wyrozu- 
miałym i przez to nietylko -poważanym, lecz 
ukochanym i uwielbianym szefem, o którym 
dziś wspominają wszyscy bez wyjątku z wie! 
kim żalem i uznaniem. Wspominają Go jak 
dzieci ukochanego ojca, to też chcąc Mu oka 
zać swoją wdzięczność i uznanie, oddali Mu 
ostatnią przysługę w niecodzienny sposób: 
robotnicy samorzutnie przenieśli zwłoki Ar- 
nolda Mozera z Gazowni w Wilnie do odle- 
głego o około 15 klm. kościoła w N. Wilejce 
na ramionach, — Czyż może być większy i 
prawdziwszy dowód uznania robotnika dla 
swego nieodzałowanego i nigdy niezapomnia 
nego pracodawcy, jakim pozostanie na za- 
wsze ś. p. Arnold Mozer? | i ! g 

Nie dziw też więc, że prawie wszyscy bi 
rący udział w tym smutnym obrządku uczest 
nicy odprowadzili zwłoki do samej ,N. Wi- 
lejki, gdzie dla ostatniego pożegnania prze- 
niesiono Go do Jego ukochanych Zakładów, 
poczem po odprawieniu. krótkich modłów 
przez. duchowieństwo, wśród odgłosu syren 
fabrycznych, do kościoła. 

Kondukt żałobny zatrzymał proboszcz pa- 
rafjt prawosławnej 1T. Władzimirski przy wej 
ściu do odświętnie oświetlonej cerkwi, błogo- 
sławiąc zwłoki, zebrani zaś parafjanie. od- 
śpiewali trzykrotnie , Wiecznaja pamiat". 

W sobotę, 'dnia 26 b, m. odprawił ks. 
dziekan Ejdziatowicz w asyście ks. Nowiaka 
i ks. Baranowskiego przy szczelnie zapeł- 
nionym kościełe nabożeństwo żałobne, po 
którem żegnał ś.p. Arnołda Mozera, przyja 
cieł Jego ks, prob. Butkiewicz, poczem zgod 
nie z jego życzeniem złożono zwłoki do gro= 
bu. tuż .obok. Jego naiukochańszej Matki, któ 
rej do ostatniej chwili zapomnieć nie mógł. 

Koło Macierzy, Polskiej ofiarowało zamiast 
wieńca na trumne Ś.p. Arnolda Mozera, zł. 30 
— ma Ochronie im, ks, biskupa Bandurskie- 
go w N, Wilejce. + 

Giełda Warszawska 
z dnia 29 września 1931 r. 
WALUTY I DEWIŻY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89, 
Belgja 124,30 — 124,60 — 123,99, 
Gdańsk 173,95 — 174,38 — 173,52, 
Holandja 358,90 — 357,10. 
Londyn 35,50 — 35,00 — 35,10 — 34,90. 
Nowy York 8,925 — 8,945 ---— 3,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,18 — 35,27 — 35,09. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 174,75 175,18 — 174,32, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 31,50 — 

82 — 81,50; „ta sama seryjna 83 - — 89; 5 
proc. konwersyjna 43,50; 7 proc. stabiliza- 
Cyjna 51 — 5450. 10 proc, kołejowa 100; 
8 proc. L. 2. BGK i BR, obligacje BGK .94; 
tę same 7 proc, 83,25; 8 proc. ziemskie do- 
a, 66; A ziemskie 45,25; 5 

c. warszawskie 49; 8 proc. w. 63,50 — DZ чеа оа оо аВАНО 

  

  

mnic i zbrodni 
cznej partji. Szeregi partji rosły z 
dniem każdym i nietrudno było dóstać 
się do nich. Wstąpiłem celowo do par- 
tji i odrazu zająłem w niej odpowie- 
dzialne stanowisko. Miałem „oczy i u- 
szy” wszędzie: nawet wśród 'najbliż- 
szych doradców Lenina byli moi agen- 
ci i wiedziałem nawet, co się dzieje za 
murami więzienia „Butyrki*. 

_ W sztabie bolszewickim był puikow 
nik Fride; Przez jego ręce przechodzi- 
ły wszystkie raporty z archdngielskie- 
go, kotnitowskiego i kolczakowskiego 
irontėw, Wszystkie rozkazy, plany wo- 
jenne, tajne dokumenty, dotyczące sta- 
nu i ruchów  pószczególnych formacyj 
wojskowych. 3 

Kopje owych tajnych dokumentów 
odczytywano w. Anglji, zanim orygina- 
ły dostały się do rąk, do których były 
skierowane. 

Fride był moim agentem. 
G. spędził ze mną kilka dni w Mo- 

skwie i wrócił do Piotrogrodu. W okre 
sie masowego terroru wezwano go do 
„Ugrozysku“, który był wówczas kar- 
nym wydziałem „Czeki”. Drżąc z nie- 
pokoju, zjawił się w dawnem minister- 
stwie spraw wewnętrznych na Fontan- 
ce, Wprowadzono go natychmiast da 
wspaniale umeblowanego gabinetu, 
gdzie siedzieli przy biurku szef wy- 
działu i stenografistka. 

graliśmy wszystkie biegi, kulę, skok o tycz- 

ce i wdał, Wyniki naogół słabe (z powodu 

niepogody), dobre jednak i to. Szanse były 
równe, a zwycięstwo 77:55, to też coś zna- 

czy. Ciągle się mówiło, że lekkoatleci nasi 

są. za małemi wyjątkami, do luftu, teraz wi- 

dzimy, że w inńych okręgach nie jest lepiej. 
Wyniki poszczególnych konkurencyj są 

mastępujące: biegi — 100 mtr, Żardzin (W) 

14,5 sek. (wiynik, który: zresztą zrobi każdy 

napastnik C-klasowej drużyny), 400 mtr, 
— Sadowski 56 sek., 1500 mtr. — Sidoro- 

wicz 4,12 sek. 5000 — Žylewicz 17,19 sek. 
110 przez piotki — Wojtkiewicz (w bie 

gu tym Wieczorek i Lukchaus zostali zdy- 

skwalifikowani), 4x100 — sztafeta wileńska 

46 sęk., sztafeta olimpijska — Wiiino 3:45,5, 

Rzuty: kulą — Nawojczyk, 12,54 mtr., 
dyskieti — Kozłowski (Bia-k) 37,52 mtr,, 

oszczepem — Lukchaus (Biat-k) 55 mtr. 

Skoki: o tyczce — Wieczorek 3,30 mtr., 

wdal Sklik — 6,33 mtr., wwyż — Lukchaus 
(Biał-k) 1,65 mtr. (t) 

Deszcz mdlejących 
jaskółek 

ZOSTAŁY ODESŁANE SAMOLOTAMI 
DO WENECJI 

Między Wiedniem a Wiener Neud- 
stadt spadł istny deszcz jaskółek. Pta- 
ki są omdlałe z wyczerpania. Jak się 
okazuje, trafiły na chłody i prądy po- 
wietrzne, sprzeczne z ich lotem na po- 
łudnie. Są to jaskółki, lecące z nasta- 
niem jesieni z Polski do ciepłych kra- 
jów. 

Przez cały dzień wczorajszy odby- 
wało się zbieranie jaskółek. W akcji 
brały udział dzieci ze szkół początko- 
wych i średnich. Zdołano zebrać około 
dwóch tysięcy sztuk, z pomiędzy któ- 
rych połowa pozdychała. 

'Lósem ptaków zajęło się wiedeńskie 
sowarżystwó przyjaciół zwierząt. 
czątkowo zamierzano odesłać je do 
zwierzyńca w Schoenbrunnie na odpo- 
czynek, by następnie, wraz z nastaniem 
odpowiedniej pogody, przywrócić im 
wolność, Okazało się jednak, że dyrek- 
cja ogrodu zoologicznego nie rozpo- 
rządza dostateczną ilością owadów do 
przekarmienia takiej chmary ptactwa. 

Towarzystwo opieki nad zwierzętami 
zdecydowało się ostatecznie odesłać 
jaskółki samolotami na południe. Zała- 
dowano je do kilkunastu klatek. O: świ- 
cie odbył się start. Dwa samoloty wy- 
ruszyły do Wenecji. 

Jak wynika z depeszy, otrzymanej 
przez zarząd wspomniatiego towarzy- 
stwa, jaskółki dojechały szczęśliwie i, 
w obecności weneckich przyjaciół zwie 
rząt, były wypuszczone na wolność. 

    

— Tęcza — Nr. 39. Na szczególną uwagę 
zasługuje art. prof. Pollaka p. t. „Teražniej- 
szošč a kąt przesztošci“, zwracający, uwagę 
na żywotność i szczególną aktualność w do- 
bie obecnej — idej epoki jagiellońskiej. St, 
Werner w art. „Ponure obrazy”, zastanawia 
się nad życiem w Bolszewji. „Autem przez 
Podole* prowadzi nas J. D. O „białym kru- 
ku* — o pamiętniku Guileberta de Lannoy 
pisze T. Sopoćko. Dr. Dalbor mówi 0 jubi- 
leuszu kościoła: w Owińskach. W: odcinku 
powieściowym nowość „Wyspa fok" Edisona 
Marshalla, w tłumaczeniu Jerzego Marlicza. 

Świat Nr, 39. W art. „Agonia prasy pol- 
skiej” zostało poruszone niezwykle poważne 
zagadnienie degeneracji prasy polskiej wsku- 
tek braku jakichkolwiek norm prawnych, do- 
tyczących zawodu dziennikarskiego O tem, 
co widać „Na horyzoncie genewskim, infor- 
muje A. Chorowiczowa. Na temat jubileuszu 
bitwy pod Płowcami kreśli uwagi Z. Ascuto- 
iwicz. Smutną humoreskę p. t. „Człowiek 
śmiechu” daje St, K'edrzyński. Wśród: ilustra   

tyj wyróżniają się efektowne zdjęcia, doty- 
czące akcji wojsk japońskich 'w Mandżurii, 
oraz rewji lotniczej we. Włoszech. 

Szef wydziału przedstawił mu się, 
jako: „Wiaczesław Orłowski*,  potem 
odesłał stenografistkę i zwrócił się do 
G. po rosyjsku: : 

— Widzę, p. G., że pan mnie nie 
poznaje?. —< 

G. widziat przed sobą znajomą 
twarz, ale nie mógł przypomnieć sobie, 
kim był ten człowiek? Szef wydziału 
przypominał mu kcgoś, ale kogo? 

— Czy pamięta pan Orłowa, sę- 
dziego śledczego w Warszawie? 

G. był adwokatem i występował w 
sprawach wobec sądu warszawskiego. 
Naturalūie pamiętał doskonale stawne- 
go sędziego śledczego, który żajmo- 
wał się prawie wyłącznie sprawami 
szpiegowskiemi. W jaki sposób ten 
człowiek mógł. się znaleźć. tutaj w 
„Czeka“? „Pytanie to byłoby jednak 
więcej, niż niedyskrecją:-' 5 

Wiem, że pan potrzebuje poje- 
chać do Moskwy, żeby się zobaczyć z 
R., — rzekł Orłow — ale podróż zwyk 
łyn: śmiertelnikom jest zakazana. Oto 
bilet powrotny do Moskwy. Pojedzie 
pan jako mój urzędnik w sprawach 
służbowych, a teraz dowidzenia! Po 
powrocie z Moskwy przyjdzie pan do 
mnie. 

Orłow był również moim agentem. 
I oto pierścień moich agentów co- 

raz ciaśniej zaciskał się dookoła szyi 
bolszewickich komisarzy. 

Ci, którzy bywali w Moskwie w 
pierwszych latach wojny, muszą pa- 

prukarnia Wydawnictwa „Słowo” Za 

Po- "7 

Seansów o god'. 4, 6. 8 i 10 wiecz Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od god. 330 do 10 w. 
  

  

Uzwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Dziś! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil В. йе Mille'a 

4. 6,8 i 1015, w dnie świąt. 0 g. 

MADAME SZATAN: 0 ow 
Wielki bal na Zeppelinie. Gigantyczna katastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów, 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Na l-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 
dz. 2-eį 

  

CGJING KRÓL ŻEBRAKÓW 
„Metropolitain* w М. Yorku Jeannette Mac Bonald. Cały film w kolorach naturalnych. Ze 
względu na wysoką wartość artystyczną dla młod ieży dozwolone. 

Dzsś! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa, 

cze kobiet 
Śpiew-Chór—Tańce. W rol. gł. Król śpiewaków bożysz- 

Denis King i najsłyn. Śpiewaczka opery 

Nad progrsm: Dodatek 

  

  

WIELKA 47. tai, 10-41 dźwiękowy „Foxa“ i rysunkowy dodatek džwiękowy Fiejszers, Następuy program „Syn blatycb y g „ZY! y gór”. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4. 6, 8 i 1015. 

Dźwiękowy Dzis! Najnowszy superszlager 1931 r. Poraz pierwszy w wilnic, Fizebój Światowy. 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 
$ + Е 2 ino-Teat To konilikt miłości i nienawiści. To 100 proc. Šai p. t. PIEŚŃ GA BALLERA dźwięowy diamat w 10 akt. Godne tylko 

* wielkiego Douglasa Fairbanksa w/rolach +10wny ht plomienny hiszpan Don Jose, Klive Brook, Ken Maynard, 
Wielka 36 i żywiołowa piękna i g rąca Dorota Jardan wykonują przecudne najpiekn ieįsze melodyjne pieśni i romanse. Nad 

program; Humor, Satyra i śmiech! Najnowsza atrak ja p. t. Cud XX wiekujwybitnie salonowa kom.-farsa w 8 akt. 

RADJO WILEŃSAiE 

ŚRODA, DNIA 30 WRZEŚNIA 
11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka włoska (płyty) 1) Rossi- 

ni — „Cyrulik Sewilski* —  uwertura; 2) 
Rossini — Arja z op. „Cyrulik Sewilski* 
(Bandrowska '- Turska); 3) Rossini -— Ага 
z op. „Cyrulik Sewilski“ (T, Szalapin);-4) 
Tatiini — Warjacje na skrzypce (F. Kreis- 
ler); 5) De Crescendo — Gniazdko” (B. 
Gigli) ; 6) Mascagni — Arja z op. „Rycer- 
skošė wiešniacza“ (E. Turner); 7) Pagani- 
ni — Kaprys — 24 — a-moll (J. Szigeti — 
skrzypce); 8) Tosti — Żegnaj (B. Turner); 
9) Giordano — Drogi synu mój (M. Berger) 
10) Puccini — Dwie  arje z op. „Tosca* 
(Kiepura). t ! 

13,10 Komunikat meteorołogiczny z War 
szawy, ‚ 

15,55 Program dzienny. 
16,00 Audycja dia dzieci z Warszawy. 

16,30 Koncert dla młodzieży (płyty): 1) 
Walc z bał. „Coppelia**; 2) Benedict 
Ptaszyna (A. Galli - Curci); 3) Moszkow- 
ski — Gitara łBenedetti); 4) Marie — La 
cinquantine (Widoeft), 

16,45 Komunikat dla żeglugi z Warsza- 

16,50 Radjokronika z Warszawy. 
17,10 Utworv Chopina (płyty): 1) Fan- 

tazja f-moll (Małgorzata Long); 2) Mazu- 
rek op. 59 Nr. 3 (Małgorzata Long); 3) 
Walc op, 18. 

17,35 „Duchowy obraz Francji współ- 
czesnei“ — odczyt z Warszawy wygłosi R. 
Zrębowicz. 

1800 Muzyka lekka z Warszawy. 
19.00 „Przegląd Litewski“. 
19.20 Program na czwartek, 
19.25 Rozmaitości. 
19,35 „Sytuacja gospodarcza republiki 

baltvekich“ — (Litwa, Łotwa i Estonja — 
rolnictwo, przemvsł i handel) -— odczyt wy 
głosi Teodor Nagurski. 

19.55 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20.30 Korcert europeiski z Beriina (w 

programie: Haendel, Beethoven i Весег), 
Po koncercie muzyka taneczna z Warsza- 

wy do godz. 24-ej. 

i ii ii AE 
„Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 

wilny ogłasza, iż na żądanie Aleksandra Gry 
gorowicza decyzją z dnia 12 października 
1926 r. postanowił: wzbronić wszetkich wy- 
płat z listów zastawnych Wileńskiego Banku 
Ziemskiego a mianowicie: serji 8 Nr, Nr.: 
87762, 81763 87764 81165, 87166 87761, 
81768 87769, 87770, 87771, 87772 nominalnej 
wartości po 1000 rb. każdy, serji 9“ Nr. 
109913 nominalnej wartości 1000 -rb., tudzież 
wzbronić dokonywania ze. wszystkiemi po- 
wyższemi tytułami jakichkolwiek 1ranzakcyj. 
O powyższem zarządzić ogłoszenie, wzywa- 
jąc wszystkich roszczących prawo do po- 
wWiyższych tytułów, aby w ciągu 2 lat hcząc 
od dnia pierwszego ogłoszenia złożyłi w Są- 
dzie okręgowym tytuły, lub zgtosili sprzeci- 
wy. Odpis decyzji niniejszej przesłać Zarzą- 
dowi Wileńskiego Banku Ziemskiego do wia- 
domości. X st M GRĄ: 

AL Ri ik, 

OGŁOSZENIE 
. Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru I-go,. mający kancelarję w Wilnie przy 
ul. Zakretowej Nr, 2, na zasadzie art. 1030 
U. P. C, ogłasza, że w dniu 2 października 
1931 r. od godziny 10 rano w Wilnie przy 
ul. Zakretowej Nr, 54: odbędzie: się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do spadkobierców zmarłego Franciszka 
Guta, składających się z mebli, naczyń ku- 
chennych, firanek, mandoliny, oszacowanych 
na sumę zł, 904, ч 3 

Komornik (—) Wł. Machniak 

  

 miętać młodą ' baletnicę i artystkę p. 
G. Artystka ta mieszkała rzy Szere- 
metjewskim zaułku, razem z siostrą, 
również młodą i piękną artystką, któ- 
rą będę nazywał Dagmarą. ° 

W dużym tym domu przy zaułku 
Szeremetjewskim było 200 mieszkań. 
Mieszkanie artystek było zbyt wielkie 
dla dwóch osób. Odnajęto więc dwa 
pokoje ex-urzędnikowi | i profesorowi 
muzyki. Stałym gościem dwóch piek- 
nych sióstr był czławiek, którego na- 
zywały one Sydnejem Georgiewiczem:, 
ale który. oficjalnie był urzędnikiem w 
wydziale karnym „Czeki*, pod nazwi- 
skiem - „towarzysza Rejliūskiego“. 

Czy mogło wzbudzić w kimś po- 
dejrzenie to, że artystki odwiedzała 
często przyjaciółka ich panna Fride, 
również artystka? Wielka przyjaźń 
łączyła widocznie trzy panienki, ba 
widywały się codziennie. Panna Fride 

przychodziła zawsze z teczką z nutami 
— widocznie dła wspólnych ćwiczeń i 
lekcyj pod kierunkiem profesora mu- 
zyki, — lokatora sióstr G. 

Ale w tece mogą był nietylko nuty. 
Artystka Fride była siostrą pułkowni- 
ka Fride, mieszkała z nim razem nie- 
daleka od sióstr G. 

Co wieczór brat przynosił kopje 
bolszewickich depesz i rozkazów, a 
nazajutrz rano sióstra dostarczała te 
dokumenty artystkom, które wręcziły 
je mnie. 

Słowem, dom na zaułku Szereme- 
tjewa był moim sztabem w Moskwie, 

   

  

, dział o całości przedsięwzięcia, 

Aš A M) UM i 
Sąd Okręgowy w Wiłnie | Wydział Cywil 

ny ogłasza, iż na żądanie Anny i Zofji Ury- 
gorowiczówier, oraz Tatjany Awtonionówny 
decyzją -Sądu Apelacyjnego w Wilnie z dnia 
5/15 stycznia 1926 r. zostały wzbronione 
wszelkie wypłaty z 44 proc, zastawnych li- 
stów Wileńskiego Banku Ziemskiego po 1000 
r. b. nominalnie każdy, w ilości 12 sztuk na- 
stępujących seryj i Nr. Nr.: serji 7 Nr. Nr. 
36420 i 36477 i serji 8 Nr. Nr, od 87752 do 
87761 włącznie, razem -na sumę nominalnie 
12.000 rb., jak również dokonywania z te- 
miż listami jakichkolwiek tranzakcji; odpis 
niniejszej decyzji zakomunikować Dyrekcji 
Wileńskiego Banku Ziemskiego; zarządzić 
ogłoszenie tejże decyzji trzykrotnie w -dwu- 
miesięcznych odstępach w „Monitorze Pol- 
skim” _i w gazecie miejscowej „Slowo“ na 
koszt Anny ! Zofji Grygorowiczówien i Ta- 
tjany Awtononówny, wzywając wszystkich, 
roszczących prawa do wymienionych tytułów, 
aby złożyli je ub zgłosili sprzeciw w. Sądzie 
Okręgowym w Wilnie w terminie rie daiej 
dwóch lat od dnia pierwszego. ogłoszenia — 
Akt, Nr. Z-601/25 r. 

w/z St, Sekretarz (podpis). 

ši Ji iii 
Sąd Okręgowy wi Wilnie I Wydział Cy- 

wilny: ogłasza, iż na żądanie Michała Grygo- 
rowicza Sąd Apelacyjny w Wilnie decyzją z 
dnia 13/27 styczma 1926 r. postanowił: za- 
bronić wszełkich wypłat z 44 proc. zastaw- 
nych listów Wileńskiego Banku Ziemskiego 
w ilości 13 sztuk, po 1000 rb. nominalnie 

  

Dwa pokoje 
do wynajęcia, można 
z używalnością kuchni. 
Wilno, Dąbrowskiego 
10, m. 6. Oglądać od 

10 r. do 6 w. 

l zAsiė ta 
p) 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
cyczne | moczopłciowe 

Micklewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 i 4—3 

Or. Wolfson 

  

POKUJ 
ładny, umeblowany z 
elektrycz. i osobnem 
wejściem do wynajęcia, 
Wilno, ul. Witebska 19, 

weneryczne, moczopł, Kolonja Bankowa Rosa. 
i skórne, nl. Wileńska 
7, tel. 10-67 9—1 i 4—8 Do wynajęcia 
UEN juży pokój imieblowa- 
l Sek TY ls z wygodami. Wilno, 

BEMNZSE: 
Obja:duwa 6 m. 7. ' 

GABINET 

    

Racjonalnej 
KRET! | o 

A 5" Chcesz  otrzy- 
31_4 Mać posadę? 

Mickiewicza Musisz ukończyć kursy kobiecą 
„ko espondencyjne * im, 

Ur 0 d joss Serato" icza,  Warsza- 
= wa, Żurawia 42, Wyn- jj kady bai, az zj ten, va twarzy T eidla“ (bario), terji, rachunkowości, 

Sztuczne opalanie cery. Kai, lato jaz > 
‚ 

  

każdy, następujących seryj-i Nr. Nr.: serji,2, Wypadanie WiLS6W ikaligraiji, daktylogra” Nr. 2805, serji 3. Nr. Nr. 7350, 8321, 8322, fupleż. Najnowsze doj "SO, znawstwa, 
8323, 8324, 10071 i 10074, serji 5 № Nr. BY RA acjo- języków, pisowni-gra- 
19376, serji 8 Nr. Nr, 44070 i 44971, serji 16 0, renta 10—_g matyki” polskiej, eko- 
Nr. 149190 i serji 17 Nr. 152633, razem no- ^ zp 43,nomji. Żądajcie  рго- 
minalnie 13.000 rb,, CE dokonywa- ———— spektów. 
nia z temiż listami jakichkolwiek tranzakcyi; $tirazęay 
odpis niniejszej decyzji zakomunikować Dy- Brwij ij 
rekcji Wilenskiego Banku Ziemskiego i za- 
rządzić ogtoszenie tej decyzji trzykrotnie w 
dwumiesięcznych 
Polskim i w gazecie miejscowej „Słowo” na Gabinet 3 
koszt kuratora Michata Grygorowicza, wzy- Kosmetyki 
wając wszystkich, roszczących prawa do 
wymienionych tytułów, aby złożyli je lub 
zgłosiłi sprzeciw w Sądzie Okręgowym w 
Wilnie nte dalej dwóch lat od dnia pierwsze 
go ogłoszenia. — Akt Nr. Z —599/25 r. 

w/z St. Sekretarz (podpis). 

ŽAS 
KRAWIEC DAMSKI 

SS WIŚNIEWSKI 
ul, Królewska 3. 

Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśrierstwa. 
Ceny dostępne.   

Fabryka I skład mebil 

W. Wilenkin i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

jadalnie, sypialnie, załony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębó- 
we i t p. Dogodne warunki i na raty. 

   

     

  

     

HSTVTOT do. BEAOTĖ 
„ EVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
'657.11 —1 й ; 

Rozgładzanie i odświe- Pianina I tortapiany 
żanie twarzy. Leczenienowe i używane na 
wągrów i  pryszczy. raty i do: wynajęcia 
elektryzacja W.Z.P. Kijowska 4—i0 
Ponto H. Abelow 

  

  

    

a trzy artystki memi wiernemi pomoc- 
nicami. 3 

Spisek szczęšliwie posuwal sie na- 
przód. W: mieszkaniu sióstr artystek 
leżały w skrytce miljony, czekając swe 
go przeznaczenia. Wśród  „białych'* 
praca organizacyjna szła w szybkiem 
tempie, ale trzeba było zachowywać 
wielką. ostrożność. „Czeka* miała 
wszędzie swoje oczy i uszy, niebezpie- 
czeństwo prowokacji było poważne. 
Organizacja więc opierała się na za- 
sadach ścisłej konspiracji: nikt nie wie 

nie 
znał członków i wodzów spisku, tak, 
aby jaknajmniejsze byly * możliwości 
„wsypania się”. 

Mieliśmy system „piątek*. Każdy 
członek „piątki* znał tylko czterech 
innych członków. Ja — stojac u góry 
tej piramidy, znałem wszystkich — nie 
osobiście, naturalnie, ale ż nazwisk i 
adresów. W razie aresztu związek z 
darą „piątką* zrywał się i innym „piąt 
kom” nie groziło niebezpieczeństwo. 

Rząd tymczasowy był już ustalony: 
generał Judenicz miał stanąć na czele 
armji, którą zasilić miało 60,000 ofice- 
rów, mieszkających i kryjących się w 
Moskwie i czekających rozkazu. Lu- 
berski miał wziąć się do kolei żelaz- 
nych, a G. miał zostać ministrem 
spraw wewnętrznych i skarbu. Ci trzej 
ludzie mieli utworzyć rząd tymczaso- 
wy, którego zadaniem byłoby uciszenie 

  

  

is przyciemniz kennq 
odstępach w Monitorze i reguluje. Maqaśiiege. w zakresie gimnazjal- 

Redaktor w. z. Witold Fatarr,"«. 

"Ditielm_Jetog 
nym z językiem fran- 
cuskim za pokój. Ofer- 
ty do administracji pod 

„Studentka“, 

Cedib Leczniczej 

I. Hryniemiesowej. 
ul.” WIELKA AG 18 m3. 
Przyj.wg. 6-11 4-7 

"W. Z. P. J628, 
Folwark 
weżmę w dzierżawę z 
dobremi budynkami i 
domem mies kalnym. 
Oferty pod „Sto hek- 

taców* do Słowa 

  

        
LORALŁ 

EN PTSS, с 4 
Dzieżaw majątków 
poszukujemy.  „Infor- 

Mieszkanie mator* ul. Piłsudskie- 
z 5 pokoi do wynsję- go 2. 
cia. Wilno,  Antokol, 

Gotówkę 
ul. Senatorska 7—9. 

Mieszkanie na najwyższe opro- 
R centowanie lokuje- 

dwa duże pokoje ciep. my bezpłatnie. Ża- 

łe, suche, korytarz z bezpieczenie zupeł- 
kuchnią i elekt ycz-| ne, Majątki, fol- 

nością do wynajęcia. | warkl, d iaiki i pla- 
Wilno, Antokol, Sena-| ce przy minimalnej 

torska 19. gotówce. Domy 
dochodowe, osob- 
niaczki z ogroda- 
mi 'od 6.000 zh 
Mły:y, dzierżawy 
poleca Dom 
H-K.  .„Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel, 
9-08. 

  

Dwapokoje 
z wygodami do wyna- 
jęcia. Wilno, Podgórna 

5 m. 6. 

dla ak - 
Pokė deniciki 
z utrzymaniem, można 

z tortepjanem. 
Wilno, Sierakowskiego 

  

      

kar ti Spaloną rg 
20, m. 10. EE aną E 
a aa alu gas RZECE ojskow: 

Do wynajęcia ranowicze i NEAT na 
dobrze umeblowany po- imię Morducha Łosia 
kój (można na dwóch) rocznik 1911, oraz met- 
z osobnym wejściem.rykę urodzenia tegoż 
Wilno, Wileńska 15m,2 _ unieważnia się. 

   

anarchji, która jest nieodłączną towa- 
rzyszkią każdej rewolucji. „, 

Tymczasem niezbędne pieniądze by 
ły już zebrane i przygotowane. 

Moje stosunki z „Czeka* okazały 
się nader pożyteczne. W miarę, jak się 
posuwała praca organizacyjna, częste 
wyjazdy do Piotrogrodu były koniecz- 
ne. G., który miał odegrać tak ważną 
rolę po przewrociś, musiał również nie 
tracić kontaktu ze mną i z organizacją 
moskiewską. i 

Bolszewicy, widocznie nie podej- 
rzewali nic. jedyną niepokojącą oko- 
licznością był fakt, że zbyt dobrze zna- 
li' moją fizjognomię. 

niędzy mieliśmy dosyć. Setki tysięcy 
papierków spoczywało w szfladzie ar- 
tystki G: 

Wypadki, które nastąpiły po zabój- 
stwie hrabiega Mierbacha, zmuszały 
nas do pośpiechu. 

Jednym z głównych cełów hr. Mir- 
bacha było wyrzucenie z Moskwy 
przedstawicieli Koalicji. Uważał on bo 
wiem, zupełnie słusznie, że byli oni 
wrogam pokoju z Niemcami. 

Bolszewicy wykonali żądania hra- 
biego Mirbacha dopiero po jego śmier- 
ci. Dyplomaci sojuszniczych państw 
dostali wezwanie do opuszczenia Mo- 
skwy, naskutek ultimatum,  przedsta- 
wionego bolszewikom przez Niemców. 

OEM) 

Г 

  
 


