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Oszmiański powiat przed wojną li- 
czył przeszło 200 tysięcy ludności, po- 
siadał 23 gminy. Poza miastem powia- 
towem Oszmianą posiadał względnie 
znaczne miasto Smorgonie liczące dwa- 
„dzieścia kilka tysięcy mieszkańców, bę 
dące siedliskiem przemysłu garbarskie- 
go. 

Wojna światowa zrujnowała ten po 
wiat w stopniu znaczniejszym, niż wie- 
le innych powiatów ziem wschodnich. 
Front przechodził przez powiat, w pa- 
się frontowym znalazło się miasto 
Smorgonie i została niemal doszczętnie 
zniszczone. Połowa ludności została e- 
wakuowaną i powrotni uchodźcy wró- 
cili do zgliszcz, częstokroć nawet nie 
mogli znaleźć śladu dawniejszych osie- 
dli. Zostało zniszczonych przeszło 18 
tysięcy budynków. Ludność powiatu 
jęła się do pracy nad odbudową. Praca 
ta została przerwaną w 1920 roku no- 
wym najazdem bolszewickim. Waż- 
nym czynnikiem  podžwigniecia się 
może być samorząd. Samorząd jednak 
dla swego dobrego funkcjonowania wy 
maga takiego uskztałtowania  terytor- 
jum i takiej liczby ludności, żeby kosz 
ty administracyjne zbyt nie ciążyły na 
jego budżecie. Ze względu na rzadkie 
zaludnienie i słabe zasoby  materjalne 
nasze ziemie wschodnie nie powinny 
mieć małych powiatów, Pewien, czas 
jednak była silna tendencja tworzenia 
nowych powiatów przez dzielenie daw- 
nych. W ten spasób wytworzono . po- 
wiat wołożyński wykroiwszy z powia- 
tu oszmiańskiego gminy, dla których 0- 
środkiem gospodarczym była Oszmia- 
na. W ten sposób też utworzono kosz- 
tem powiatu oszmiańskiego powiat mo 
łodeczański, mający tylko ten plus, że 
siedziba powiatu znajduje się na linji 
kolejowej. 

Niedawno tułał się w ministerstwie 

spraw wewnętrznych projekt likwida- 

cji powiatu oszmiańskiego, gdyż po 

amputacjach posiada on zaledwo 8 

gmin, jako zniszczony i mało zasobny 

z trudnością może sprostać zadaniom, 
jakie nakłada samorząd powiatowy. 

Likwidacja powiatu oszmiańskiego 

została zaniechaną. Była absurdem, lecz 

wywołuje jeszcze pewien niepokój. 

W obronie zachowania powiatu о- 

szmiańskiego występuje tradycja histo- 
ryczna. Sam wyraz Oszmiana wywołu- 
je wspomnienie bohaterskich wysiłków 
Oszmian podczas powstania 1831 roku 
i rzeź oszmiańską. Powiat oszmiański 
posiada długą zasłużoną w naszych 
dziejach kartę. Jest to metryka udowaa 
niająca nasze prawo do tych ziem. Lu- 
dzie płytcy mowili: tradycja swoją dro 
gą, żywi ludzie swoją, lecz płynie życie 
od tych, którzy czynami swemi kształ- 

towali życie społeczne i polityczne. 
Imię sugestjonuje. zobowiązuje. Likwi- 
dacja powiatu oszmiańskiego wytwo- 
rzyłaby pewną pustkę, zmniejszyłaby 
spóściznę czynów, dokonanych tu w 

szeregu wieków. 

Niepokój, wywołany pogłoskami o 

likwidacji powiatu oszmiańskiego, miał 

tę dobrą stronę, że wywołał chęć 

wśród przedstawicieli miejscowego Sa- 
morządu urządzenia pokazu, któryby 
Zobrazował wysiłki miejscowe ku wy- 
dźwignięciu się gospodarczemu i itrzą- 
dzenia konferencji gospodarczej, na 

którą zaproszono, z Wilna Władysława 

Studnickiego, docenta Stanisława Swia 

niewicza, p. Seweryna Wysłoucha i po 

wierzono referat o stanie gospodarczym 

powiatu oszmiańskiego miejscowemu 
działaczowi społecznemu byłemu mar- 
szałkowi sejmu Litwy Środkowej dy- 

rektorowi gimnazjum w Oszmianie p. 
Łokuciejewskiemu. Rzecz naturalna, że 

wybitny syn ziemi oszmiańskiej jeden 
z głównych twórców jej wyzwolenia 

gen. Żeligowski został zaproszony i 

przybył na pokaz i konferencję. | 

Q godz. 10 rano rozpoczął się po- 
kaz - jarmark. Były tam eksponaty 120 

dy chlewnej, bydła rogatego, a zwłasz- 

cza koni, któremi słynie powiat 0SZ- 

miański i za które otrzymywał nagrody 
na wystawach krajowych i zagranicz- 
nych. Były eksponaty kartofli i ogro- 
dowizny oraz przemysłu ludowego z 
zakresu tkactwa i stolarstwa. 

Pokaz - jarmark miał powodzenie, 
zgromadził bardzo liczną publiczność: 

przybyli okoliczni włościanie, mieszkań 

cy Oszmiany i przedstawiciele wojsko-- 

wości. Jeden oficer zakupił dla wojska 

kilka tysięcy par rękawiczek  wełnia- 
nych — produkt miejscowego przemy- 
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słu domowego. Siedliskiem pokazu był 
gmach szkoły powszechnej i jej dziedzi 
niec. Gmach szkoły imponował przyby- 
szom z innych miast, należy bowiem do 
największych i najlepiej urządzonych 
budynków szkoły powszechnej w Pol- 
sce. 

O godzinie 14-ej rozpoczęła się kon 
ferencja gospodarcza w gmachu miej- 
scowego: teatru. Na przewodniczącego 

wybrano senatora Abramowicza. Do 
stołu prezydjalnego zostali poproszeni: 
gen. Żeligowski, woj.  Beczkowicz, 
miejscowi działacze społeczni. Sala by- 
ła przepełniona publicznością, która z 
wielkiem zainteresowaniem i przeję- 
ciem wysłuchiwała referatów. Po prze- 
mówieniu powitalnem prezesa  sejmi- 
ku powiatowego starosty Józefa Suszyń 
skiego i burmistrza Zubela, który pod- 
niósł potrzebę przeprowadzenia kołei 
żelaznej, będącej przedłużeniem kolei 
Druja — Woropajewo przez Oszmianę 

do Lidy i umieszczenia w mieście od- 

działu wojska oraz zwiększenia powia- 

tu oszmiańskiego. Po nim zabrał głos 

p. Łokuciejewski. 
Dyr. Łokuciejewski mówił o trak- 

tach krzyżujących się przez powiat о- 

szmiański, o stanie powiatu przed woj 

ną, o zniszczeniach wojennych. Mówił 

o ciężkim stanie gospodarczym powia- 

tu spotęgowanym kryzysem rolniczym, 

o rozpiętości cen na produkty rolne, za 

50 dni pracy nie kupi sieczkarni za 100 

młocarni, Wykazywał nadmierne opo- 

datkowanie powiatu, podnosząc, że po- 

datek dochodowy nie jest wymierzony 

z rzeczywistego dochodu gospodarstw, 

że komisja szacunkowa jest tam fikcją, 

że winna być z wyboru. Mówił a spad- 

ku cen ziemi, o trudnościach parcela- 

cyjnych z powodu braku kredytów, do 

magał się obniżenia taryfy kolejowej 

na przywóz słomy do powiatu, dotknię- 

tego nieurodzajem, o zniżkach taryfy 

kolejowej na nawozy sztuczne, oraz na 

len, podnosząc znaczenie i wysoki ga- 

tunek Inu oszmiańskiego. W końcu prze 

szedł do charakterystyki budżetów 

gminnych, miejskich oraz budżetu po- 

wiatu oszmiańskiego, wykazując, że w 

gminach i w powiatach koszty 

nistracji pochłaniają znaczny procent 

dochodów, że miasta zwłaszcza Oszmia 

na z 22 proc. na rzecz administracji 

znajduje się w daleko normalniejszych 

warunkach. Gminy są przeciążone pi- 

saniną, zbieranemi wiadomości i dawa 

niem odpowiedzi na zapytania różnych 

władz. Każda gmina oprócz pisarza ma 

trzy siły pomocnicze, które po 10 go- 

dzin dzienie zajęte są pisaniną, żądał 

zmniejszenia poruczonego zakresu dzia 

łania i przeniesiena wydatków na nie 

na budżet państwa. 

Potem wygłosił referat p. Sewesyn 

Wysłouch, dając bardzo ciekawy zarys 

historyczny ziemi oszmiańskiej, która 

oddzielała przez długi czas Litwę od 

Rusi, zobrazował walkę o ziemie ruskie 

z Moskwą, wykazując .dużą prężność 

Litwy, która z ziem Litwy etnograficz- 

nej lub do niej zbliżonych dawała da- 

leko więcej żołnierza, niż ziemie ru- 

skie. Pierwsze ziemie były bowiem bar 

dziej zaludnione od ostatnich. Wpływy y 

katolicyzmu, wpływy reformacji u- 
względnił prelegent w swym zajmują- 

cym referacie. 

Następny mówća docent ekonomii 

p. Swianiewicz uzupełniając reierat p. 
Łokuciejewskiego wykazywał, że po- 
wiat oszmiański powinien głównie pod 
nosić obecnie te sprawy, które w ra- 
mach obecnęgo prawodawstwa inogą 
być korzystnie dla niego załatwione 
przez dyrekcję skarbową w Wilnie, mi- 
nisterstwo skarbu lub w końcu Radę 
ministrów. Obecnie w rządzie mamy 
na wybitnych stanowiskach ludzi, zna- 
jących nasze stosunki, orjentujących 
się w naszych sprawach i oni chętnie 
nam dopomogą. Zmiany prawodawcze 

odbywają się wolniej. Rząd przygoto- 
wiuje reformę podatków, która będzie 
przeprowadzona, gdy ustanie obecne 
napięcie kryzysu gospodarczego. Pan 
Swianiewicz żądał obniżenia cen na na- 
wozy sztuczne dla ziem wschodnich, 
przystosowania taryf kolejowych do na 
szych bieżących potrzeb i ulg podatko- 
wych. Ulgi dla ziem wschodnich, a 
zwłaszcza dla powiatu oszmiańskiego 
są najzupełniej usprawiedliwione z po- 

wodu zniszczenia gospodarczego w c- 

kresie wojny. Powiat oszmiański nale- 
„ał do najbardziej zniszczonych. 

Władysław Studnicki podniósł, że 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nia uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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PRZEB 
8IENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Se 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włedzimierow. 
GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruch”*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**. 
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Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA —     

HCIELSTI 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiew: 
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Ratuszowa — 

  

Księgarnia jażźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY -- 

Księgarnia Spółdz Naucz. 
PINSK — Księgarała Polska — St. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szwolne .. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, t:! 

Księgarnia T-wa „Ruch”, 

  

   — M. Lewin-—Biuro G 

Tow. Księgarni Kot. „Rach” 
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Konferencja gospodarcza w Ocznianie Hitler i Hugenberg domagają się władzy 
Kongres opozycji nacjonalistycznej w Hamburgu — Demonstracja 

przeciwko Brueningowi — Bank Rzeszy bankrutem — Sensacyjne 
wynurzenia dr. Schachta 

BERLIN. —, Zjazd partyj i organi- 
zacyj prawicowych w Harzburgu miał 
charakter demonstracji politycznej obo 
zu nacjonalistycznego, gotującego się 
do generalnej rozprawy o zdobycie wła 

  

Adoli Hitler, 

dzy w Rzeszy i w Prusach. Maniiesta- 
cja ta posiada doniosłe znaczenie, zwa- 
żywszy, że przypadła w okresie niepew 
ności co do dalszych losów gabinetu 
Brueninga. 

Udział delegatów i gości z całej 
Rzeszy przewyższył najśmielsze Ocze- 
kiwania organizatorów, Miasto -©zdo- 
bione jest sztandarami cesarskiemi i hi 
tlerowskiemi. Ulicami przez cały dzień 
przeciągały umundurowane oddziały 
szturmowe hitlerowców i kompanje 
Stahlhelmu, pełniące straż honorową. 
Przybyli liczni członkowie b. domów 
panujących, m. in. synowie b. ces. Wil 
helma: Eitel Fryderyk i August Wil- 
helm. Obok Hugenberga i Hitiera oraz 
przywódców Stahlhelmu Seldtego i 
Dusterberga zjechali leaderzy ciężkiego 
przemysłu i kół agrarnych. Ponadto 
przybyli m. in. były min. wojny gen. 
von Einem, znany z puczu Kappa gen. 
von Luttwitz oraz generałowie v. Goll 
witz, Hutier, v. Kalkenhausen i adm. 
Trotha. 

Partja ludowa wydełegowała gen. 
v. Seeckta. Związki ojczyźniane repre- 
zentuje gen. von der Goltz. 

Hitler po przyjeździe odebrał na 

dworcu raport kompanji honorowej 
wśród głośnych okrzykow „Heil Hitler“ 
i „Deutschland erwache“.  Hugenberg 
również był przedmiotem burzliwej 0- 
wacji. 

OBRĄDY MIĘDZYFRAKCYJNE 
W poniedziałek przed południem od 

bywały się narady między frakcjami: 
niem. - narodowa, hitlerowcami, „Land 
volkiem* oraz partją gospodarcza. Hu- 
genberg wygłosił przemówienie, w któ 
rem m. in. podkreślił, że narazie nie 
jest pewnem, czy opozycji narodowej 

ziemie północno - wschodnie, posiada- 
jace glebę względnie mało urodzajną i 
krótszy okres rolniczy niż w innych pro 
wincjach były urodzajne u  lu- 
dzi wybitnych. Dzieje porozbiorowe 
Polski robili ludzie ziem wschodnich. 
Nie odzyskaliśmy całej naszej dziejo- 
wej spuścizny na wschodzie. Z 560 km2 

dawnego zaboru rosyjskiego otrzyma- 
liśmy zaledwo 230 km-2. Nasze zie- 
mie wschodnie zostały obkrojone i znaj 
duja się dziś w ciężkich warunkach geo 

graficznych. Mają jednak wielkie za- 
danie do spełnienia. Wilno jest nerwem 
czułym, odczuwającym dolę Polaków 
na Litwie, Łotwie i w Rosji Sowieckiej. 

Musi stać się nosicielem świadomo- 
ści i jej rozpowszechniaczem o wscho- 
dniej Europie, lecz aby sprostać temu 
zadaniu, ziemie północno - wschodnie 
winny być otoczone szczególniejszą 0- 
pieką państwa, jak szczególniejszą 0- 

pieką otaczają Niemcy Prusy Wschod- 
nie ekscentrycznie położone. Losy po- 
wiatów ziem wschodnich oddziaływu- 
łą na losy Wilna. Ich nędza potęguje 
nędzę Wilna, ich ewentualna zamoż- 
ność stworzy zamożność Wilna. Trze- 
ba wzmocnić centra lokalne ziemi wi- 
leńskiej, przedewszystkiem Oszmianę, 
której tradycję historyczną podnosi pre 
legent. Następnie mówca wspomina 0 

uda się 13 b. m. obalić gabinet. 
Hugenberg poddał ostrej krytyce 

rządy Breuninga, oświadczając, iż nad- 
szedł czas objęca władzy przez prawi 
cę, Niemcy nie mogą oczekiwać ratun 
ku od rządu socjalistycznego Prus, ani 
od Brueninga, który lawiruje bez zde- 
cydowanego programu.  Znamieńnem 
było oświadczenie Hugenberga, iż „na 
leży walczyć z hegemonją kapitalizmu 
irancuskiego przez solidarność niemie- 
cko - angielską, do której przyłączyć 
się winny inne narody, a także Amery- 
kanie, 

Hitlerowiec dr Frick oświadczył, iż 
celem zjazdu jest stworzenie wspólne- 

go frontu politycznego, przyciągnięcie 

doń stronnictw środka, obalenie gabi- 

netu Brueninga i objęcie władzy przez 
prawicę. : 

"Hitler ošwiadezyt, iž narod niemie- 
|cki pozostał w tyle wśród narodów, za 
to winę ponoszą poprzednie rządy, a 
zwłaszcza rząd obecny. Prawica nie- 
miecka ma konkretny program: dążenie 

do zmiany programu traktatu wersal- 
skiego, „który — zdaniem mówcy — 
niszczy naród niemiecki i rozdziera 

świat na wrogie obozy”. Hitler podkre 

śla konieczność współpracy  wszyst- 

kich państw cywilizowanych celem 

zwalczania bolszewizmu. Opozycja pra 

wicowa chce, aby naród niemiecki wła- 

'snemi siłami wydostał się z ciężkich 0- 

presyj. Hitlerowcy dążą do przezwycię 

żenia przeciwieństw kłasowych, zapo- 

wiadając bezwzględnie walkę z marksi 

stami. Godzą się oni, aby Niemcy speł 

niły zobowiązanie finansowe „терой- 

tyczne* wobec zagranicy. Popołudniu 

odbyła się w okolicach Harzburga wieł 

ka parada o charakterze wojskowym, 

połączona z mszą polową i deliladą od- 

działów szturmowych hitlerowców i 

Stahlhelmu. 

REZOLUCJE KONGRESU. 
Rezolucje kongresu brzmią: 1). 

partje prawicowe odmawiają za- 

ufaniarządowi Brueninga, 2) zwra- 

cają się do Hindenburga aby roz- 
wiązał parlament i rozpisał wy- 
bory 8 listopada b. r. 3) wszyst- 
kie rozporządzenia wydane na 

podstawie art. 48 konstytucji ma- 
ją być unieważnione. 

ORĘDZIE NACJONALISTÓW. 
Manifestacje w Harzburgu za- 

kończyły się meetingiem w sali 
Domu Zdrojowego. Hugenberg 
odczytał orędzie, głoszące m, in.: 

„Żądamy niezwłocznego ustą- 
pienia rządu Brueninga i Brauna, 
natychmiastowego unieważnienia 
pełnomocnictw dyktatorskich rzą- 
dów, które utrzymują się przy 
władzy tylko zapomocą dekretu. 
Domagamy się natychmiastowych 
nowych wyborów do parlamen- 
tów Rzeszy, Prus I krajów zwią- 
zkowych. Odrzucamy żądanie 

zniszczeniach wojennych powiatu i je- 
go rolniczym charakterze. Powiat 0Sz- 
miański ma 65 ludności rolniczej na 
km.-2 użytków rolnych. Jest to cyfra 
zbliżona do przeciętnej dla wojewódz- 
twa wileńskiego. Jest niższą od prze- 
ciętnej dla Pdlski, nie da się porównać 
z liczbą ludności rolniczej w stosunku 
do użytków rolnych w woj. krakow- 
skiem, liczącem 109 ludności rolniczej 
na km-2. Woj. krakowskie pod wzglę- 
dem gleby nie stoi wyżej od wileńskie- 

go i jeżeli posiada od 20 da 25 proc. 
większą wydajność z ha, to zawdzięcza 
wyższej kulturze, gęstszej seci kolejo- 
wej, znaczniejszej ilości dróg  bitych. 
Prelegent podnosi potrzebę przedłuże- 
nia kolei Druja -— Woropajewa przez 
Oszmianę do Lidy. Kolej ta będzie rvia 
ła znaczenie nietylko gospodarcze lecz 
polityczne, wzmacniając położenie stra 
tegiczne na wschodzie, wzmacnia na- 
sze położenie georgraficzne w stosun- 
ku do Litwy i Rosji. Prelegent wspo- 
mina o niedostatecznym rozwoju dróg 

bitych i traktów w powiecie oszmiań- 
skim, co usprawiedliwia znaczne wydat 
ki na ten cel ze strony powiatu. Wspo- 
mina następnie o zmniejszonej śmie.:tel 
ności wskutek zorganizowania pomo- 
cy lekarskiej, konstatuje olbrzymi po- 
stęp ilościowy w szkolnictwie. Przed 

chronienia kosztem naszej krwi 
obecnego rządu | panującego Sy- 
stemu. Żądamy przywrócenia su- 
werenności militarnej Niemiec i 
zrównania zbrojeń. Zakiinamy 
prezydenta Hindenburga, ażeby 
dał pssłuch żądaniom wiernych 
ojczyźnie mężów i kobiet, žol- 
nierzy frontowych i młodzieży I 
powołał rząd o charakterze pra- 
wdziwie narodowym. 

BANK RZESZY BANKRUTEM 
W dalszym ciągu przemawiali 

przywódcy Stahihelmu Seldte i 
Duesterberg oraz obecny na kon- 
gresie b. prezydent Banku Rze- 
Szy dr. Schacht. Według donie- 
sień presy berlińskiej dr. Schacht 
oświadczyć miał, że Bank Rze- 
szy znajduje się obecniew prze- 
dedniu bankructwa, twierdząc, że 
wszystkie wykazy ban- 
kowesąniezgodne z istot- 
nym stanem. 

Dzienniki zaznaczają, że ze 
względów cenzuralnych nie mo- 
gą przytoczyć dosłownego tekstu 
mowy byłego prezydenta Banku 
Rzeszy. Jedynie „Montagsztg.“ 
we fragmencie tej mowy cytuje 
następujące oświadczenie Scha- 
chta: „Nasze zadłużenie wobec 
zagranicy jest w rzeczywistości 
wyższe, aniżeli to zostało poda- 
ne w raporcie bazylejskim. 

Nikt jednak nie ma odwagi 
powiedzieć tego otwarcie z oba- 
wy, że wśród publiczności mo- 
głaby powstać panika. Nie mówi 
się, że w portfelu Banku Rzeszy 
znajduje się tylko drobna częćś 
weksli, posladających zdolność 
dyskontową i że włącza się do 
obliczeń pokrycia złotowego kil- 
kaset miljonów dewiz, obciążo- 
nych zastawem, których płatność 
przypada w najbliższym  ty- 
godniu*. 

SCHACHT UCIEKŁ ZAGRANICĘ 
BERLIN. (Pat) „12-Uhr Blatt* donosi, 

że były prezydent Banku Rzeszy dr. 
Scnacht, którego wystąpienie na kon- 
gresie za narodowej w Harzbur- 
gu wywołało powszechnie zdumienie, 
wyjechał wczoraj wieczorem zagranicę 
de Meranu. Oskarżenie, skierowane 
przez dr. Schachta przeciwko Bankowi 
Rzeszy uważane jest za zdradę stanu. 
Przez swój wyjazd dr. Schacht chciał 
uniknąć aresztowania. O wrażeniu, jakie 
wywołały zarzuty dr. Schachta, śwład- 

GRANDI JEDZIE DO 
WASZYNGTONU 

RZYM. (Pat). Jak wyzika z ogło- 

szonego dzisiaj oficjalnego komunika- 

tu. minister Grandi zaproszony był 

do Waszyngtonu jeszcze podczas wi- 

zity Stimsona w Rzymie. Zaproszenie 

to ponowił obecnie rząd amerykański 

za pośrednictwem charge d'affaires 
Kirka. W-g komunikatu Grandi wyje- 

dzie do Ameryki dopiero w drugiej 
połowie listopada. 

RZYM. (Pat). Min. Grandi wyjeż- 
dza w końcu października do Wa- 
szyngtonu. Postanowienie to zapaść 
miało wczoraj bezpośrednio po nadej- 
ciu urzędowego zaproszenia z Białego 
Domu. Przed udaniem się do Amery- 
ki Grandi złoży rewizytę kanclerzowi 
i ministrowi spraw zagranicznych Nie- 
miec. 

DYMISJA RZĄDU 
W SOFJI 

SOFJA. PAT. — Prezes rady mini- 

strów Malinow podał się do dymisji z 

powodu nadwątłonego zdrowia. Król 

przyjął dymisję i powierzył utworzenie 

nowego gabinetu ministrowi spraw we. 

wnętrznych Muchanowowi. : 

czy pošpiech, 2 [аК!т ogłoszono wczo- 
raj komunikat przez biuro Wolffa, od- 
pleralący twierdzenia bytego prezyden- 
ta Banku. 

BRUENING ODPOWIE NA WY- | 
ZWANIE Z HARZBURGU. 

BERLIN, (PAT). Rozpoczynające 
się we wtorek plenarne obrady Re- 
ichstagu wywołują wśród stronnictw 
politycznych gorączkowe ożywienie, 
Większość frakcyj parlamentarnych 
już w poniedziałek zebrała się na na- 

rady. A 
Na posiedzeniu frakcji centrowej 

kanclerz Bruening, podkreślając po- 
wagę sytuacji w polityce wewnętrznej 

i zagranicznej Niemiec, oświadczył, że 
rozstrzygnięcie zapaść ma obecnie w 
parlamencie. : 

W kołach politycznych z niezwyk- 
łem zainteresowaniem oczekują ju- 
trzejszego expose kanclerza, mające- 
go zawierać m. in. również odpowiedź 
na uchwały kongresu nacjonalistów w 
Harzburgu. Ze względu na możliwość 
rozruchów  połicja berlińska we wto- 
rek od samego rana znajdować się 
będzie w pogotowiu alarmowem. 

  

Marszałek Piłsudski wyjechał 
na wypoczynek do Rumunji 

Wczoraj o godz.14.55 z Dwor- 
ca Głównego Marszałek Piłsudski 
w towarzystwie płk. dr. Woy- 
czyńskiego wyjechał pociągiem 
bukareszteńskim do Rumunji na 
parotygodniowy wypoczynek. 

  

wojną ziemia wileńska miała 23 uczą- 
cych się w szkołach początkowych na 
1060 ludności. Obecnie ma siedemdzie 
siąt kilka. Trzy nasze północne wo- 
iewództwa miały przed wojną 20 
szkół średnich, dziś mają 
83. Rozwój ilościowy szkolnictwa 
średniego uprzedza nasz rozwój gospo- 
darczy. Rozwój ten dziś jest zatamowa 
ny przez kryzys ekonomiczny, który 
przetrwamy, jak przetrwaliśmy niewolę 
rosyjską i ciężkie lata wojny. 

Gen. Żeligowski zabrał głos, wy- 
powiadając mowę w obronie Inu i wzy 
wając do bojkotu wyrobów bawełnia- 
nych. 

Postulaty Iniarskie rozwijał też w 
swym referacie p. Jagmin. Potem za- 
wiązała się ożywiona dyskusja, w cza- 
sie której przemawiali miejscowi dzia- 
łacze, przejawiając bardzo trafne uję- 
cie spraw lokalnych. ; 

Przed zamknięciem zjazdu wojewa 

da Beczkowicz zabrał głos, wyrażając 

swe uznanie dla prac zjazdu i obiecu- 

jąc poparcie ważniejszych jego postu- 

latów. 
Na zjeżdzie panowała przyjemna 

atmosfera oddania się dobru publiczne 
mu i wzajemnej harmonji uczestników 
zjazdu. Wład. Studnicki. 

  

Na dworcu żegnali Marszałka 
Piłsudskiego p. premjer Prystor, 
członkowie gabinetu, szereg wyż- 
szych wojskowych oraz przed- 
stawiciele poselstwa rumuńskie- 
go w Warszawie. 

Marszałek Piłsudski ma za- 
mieszkać w okoilcach Konstancy. | 

BUKARESZT: (Pat). Agencja Ra- | 
dor donosi: Przybyły tu w dniu | 
ozisiejszym Marszałek Piłsudski 
powitany był na dworcu przez 
ministra spraw zagranicznych Ghi- 
ca, podsekretarza stanu Prezy- 
djum Rady Ministrów Pangala, 
personel poseistwa polskiego oraz 
Szereg dostojników wojskowych | 
i cywilnych. ' 

Przy okazji tej wizyty Mar- 
szałek Piłsudski nawiąże kontakt | 
A ro urzędowemi i w dniu | 
zisleįszym przyjęty będzie przez | 

króla, z którym e płn" 
nie w rezydencji królewskiej w | 
Sinaja. We środę rząd wyda na. 
cześć Marszałka Piłsudskiego šnia | 
danie w pałacu Prezydjum Rady | 
Ministrów. Z Bukaresztu Marsza- 
łek Piłsudski udaje się do miej- | 
Scowości kuracyjnej Carmen Silva, 
w pobliżu Constanzy. $ 
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"Kto wygrał? 
WARSZAWĄ. PAT. — W 27-m dniu 

ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Loterji Pań-- 
stwowej główniejsze wygrane padły na nu- 
mery następulące 250 zł. - premja 3 tysią- | 

ce — NrNr. 9373, 10335 90085 i 202723, 500 

zł, -- premja 3 tysiące zł. — Nr. 203137, 10 
tysięcy złotych — 147489. = 
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Aktualne zagadnienia 
Jesteśmy świadkami zbierania przez 

spekulację bogatego żniwa. Przeciętny 
obywatel, który niejednokrotnie odma- 
wia sobie najniezbędniejszych nawet 
wydatków, znów jest narażony na utra- 
tę swoich ciężko najczęściej zarobio- 
nych pieniędzy. Zupełnie bez uzasadnie 
nia spekulanci podbili kurs złotęgo 
wmawiając w bezkrytycznych ludzi, że 
w ten sposób najpewniej zagwarantują 
sobie przyszłość. Oczywiście zaprze- 
czyć się nie da, że złoto, jako miernik 
stały, wartości swojej nie traci, ale dzie 
je się tylko wtedy, kiedy złoto będzie 
nabyte po normalnej cenie, odpowiada 
jącej jego wartości, Cena gramu czy- 
stego złota ustalona przed 14 rokiem 
nie drgnęła, a niemniej przeto bezkry- 
tyczni ludzie w bezpodstawnym stra- 
chu dobrawolnie pozwalają spekulan- 
tom żerować na swojej kieszeni i prze- 
płacają ruble złote o wiele ponad ich 
taktyczną wartość. Oczywiście płacąc 
nadmiernie wygórowaną cenę za ruble 
złote na tej tranzakcji muszą nieodwo- 
łalnie stracić. 

Należy podkreślić, że naogół społe- 

czeństwo polskie odpornie ustosunko- 

wało się do spekulacji złotem, zdrowy 
instynkt zwyciężył i ogół, który tylo- 

krotnie stracił na lokowaniu w obcych 

walutach, nie dał się opanować psycho 
zie spekulacji. — Wprawdzie możnaby 

znaleźć przykłady lekkomyślnego, jak 

się okazało, lokowania swoich pienię- 

dzy przez Polaków w bankach zagra- 

nicznych, lub też kupowania rubli zło- 

tych o czem wspomnieliśmy, niemniej 
przeto są to wyjątki, które nieodwołal- 

nie poniosą straty, a przez ta samo tem 

bardziej utrwalą zaufanie ogółu do na- 
szej waluty. й 

* Dowodem dojrzałości społeczeństwa 
jest fakt, że jakkolwiek przeżywane 
trudności gospodarcze zwiększyły pau- 
peryzację, to jednak zdrowy instynkt 
społeczny, czego najlepszym dowodem 
jest wzrost wkładów  oszczędnościo- 
wych w P.K.O. I tak, w sierpniu na czy 
sto przyrost wkładów  oszczędnošcio- 
wych w P.K.O. wyraził się kwotą 
2,515.000, a we wrześniu kwotą 
3,530.000 zł. wobec czego globalna su- 
ma powierzonych w tej instytucji 
oszczędności wzrosła do zawrotnej, jak 
na nasze stosunki, kwoty złotych 
292.295.000. 

Jest to zupełnie zrozumiałe i logicz 
„ne, bo przecież P.K.O., jak powszech- 
nie jest wiadomo, lokuje powierzone 
wkłady w wartościach niezachwianych: 
nieruchomościach, lub też papierach, 
opiewających na złote w złocie, a tem 
samem gwarantuje powierzone wkłady 
czystem złotem. 

Oprócz niezachwianego bezpieczeń 
stwa, jakie daje ta instytucja swoim 
wkładcom, podkreślić należy jej spo- 
łeczno-gospodarczy charakter. Pienią- 
dze ulokowane w P.K.O. instytucja ta 
zwraca społeczeństwu natychmiast w 
formie wygodnych bardzo kredytów 
pośrednich, które ożywiają wszystkie 
ważniejsze „gałęzie życia gospodarcze- 

go. Zarówno jak budownictwo, rolni- 

ctwo, przemysł czy handel i t. p. Dlate- 

go też świetny rozwój tej instytucji jest 

dowodem zdrowego odruchu społeczeń 

stwa, które zrozumiało swój interes i 

umiało połączyć go z interesem ogółu. 

Wbrew przewidywaniom  pesymi- 

stów Pocztowa Kasa Oszczędności sta- 
le notuje wzrost powierzonych wkła- 
dów, a dzieje się to dlatego, że instytu- 
cja ta oprócz. całkowitego zaufania spo 

łeczeństwa, na które całkowicie zasłu- 

żyła, daje jeszcze swoim wkładom ol- 

brzymie wygody w postaci popular- 

nych książeczek oszczędnościowych, za 

pośrednictwem których można rozporzą 

dzać swojemi oszczędnościami w każ- 

dym nawet urzędzie pocztawym, oraz 

przez uruchomienie obrotu czekowego, 

który będąc uzupełnieniem obiegu pie- 

niężnego w kraju, jednocześnie jest naj 

wygodniejszym i najtańszym sposobem 
regulowania należności. 

.P.K.O. wprowadziła również system 
przymusowych oszczędności, który po- 
lega na tem, że P. K. O. za pośredni- 
ctwem każdego urzędu pocztowego 
przyjmuje popularne ubezpieczenia na 
życie, które można dopełnić bez bada- 
nia lekarskiego na bardzo wygodnych 
warunkach, poczynając od wkładki 3 zł. 
miesięcznie, 

Dużą atrakcją ubezpieczeń na życie 
w P.K.O. jest fakt, że w razie śmierci 
ubezpieczonego, spowodowanej wypad 
kiem, rodzina ubezpieczonego otrzymu- 
je podwójną sumę ubezpieczenia. To 
też nic dziwnego, że ta forma oszczęd- 
ności rozpowszechniła się w Polsce bar 
dzo szybko, czego najlepszym dowo- 
dem jest, że po 2-letniej działalności na 
tem polu, Pocztowa Kasa Oszczędności 
wydała iącznie przeszło 66.000 « polis 
ubezpieczeniowych "na łączną kwotę 
ponad zł. 145.000.000 

Reasumując powyższe musimy 
stwierdzić, że zmysł kapitalizacji w 
Polsce krzewi - się zadawalająco, i że 
zrozumienie koriieczności oszczędzania 
znajduje coraz więcej zwolenników, co 
w pierwszym rzędzie należy przypisać 
wytężonej akcji propagandowej i tech- 
nicznym udogodnieniom, które P.K.O. 
daje swoim uczestnikom. 

W.  Świątecki. 

  

CZY MOSKWA BĘDZIE 
PORTEM? 

Według ogólnego planu rozbudowy 
sieci dróg wodnyct, stolica Związku 
sowieckiego, leżąca w samym średku 
państwa, ma stać się portem śródlądo- 
wym. Rzecz cała ma ciekawe podłoże. 

Moskwa bowiem po  uskutecznieniu 
piatiletki ma stać się najważniejszem 
centrem nowego państwa. Stosunki ko- 
munikacyjne były zawsze bardzo trud- 
ne, bowiem Moskwa skazana była na 
kosztowną komunikację kolejową, któ- 
ra już nawet dawniej nie była wystar- 
czająca. Ponieważ Moskwa w marze- 

niach bolszewików ma być ośrodkiem 
przemysłu traktorowego i automobilo- 

wego w Rosji, przypisuje się drogom 

wodnym nadzwyczajne znaczenie. Prze 
dewszystkiem rzeka Moskwa, nad któ- 
rą leży stolica sowietów, połączona ma 
być z rzeką Wołgą kanałem długości 
200 km. Temsamem Moskwa uzyskała- 
by połączenie wodne z Morzem Kaspij- 
skiem a przez kanał Wołga —— Don z 
morzem Czarnem. Prace wstępne z0- 
stały już rozpoczete. Koszta budowy 

wynosić będą 250  miljonów rubli a 

budowa trwać ma cztery lata. O wiele 

większe znaczenie mieć będzie połą- 
czenie z morzem wschodniem po wy- 

budowaniu kanału, łączącego sieć wod- 

ną z rzeką Oką. Kanał pomiędzy Mo- 

skwą a Oką będzie długości 150 kln:. a 

budowa trwać będzie dwa lata. Koszta 

wynosić będą również 250 miljonów. 

Po wybudowaniu tego kanału Moskwa 

połączona będzie z północnym wscho- 

dem. Kanały te mają być tak głębokie, 

by do Moskwy mogły zajeżdżac wielkie 
parowce morskie, 

Jak i kiedy plan ten zostanie zreali- 

zowany, trudno przewidzieć. Trzeba 

zważyć, że budżet sowiecki jest znacz 

nie obciążony i jeśli miarodajne czynni 

ki sowieckie planują budowę sieci wod 

nej i pragną plan ten zrealizować w 

odpowiednim terminie, to muszą wytę- 

żyć wszystkie siły. Nie ulega wątpli- 

wości, że korzystać będą z kapitału za- 

granicznego i koła oficjalne otwarcie 

przyznają się do tego, że licząc na po- 

moc zagranicy, która ma interes w tem, 

aby komunikacja z Moskwą była ułat- 

wiona. į 

POPIERAJCIE L.O.P.P. 
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(RÓŻNY STTOCJA NM DALEKIM WSCHODZIE 
Chiny grożą wojną o ile interwencja Ligi nie da rezultatów 
JAPOŃCZYCY ZBOMBARDOWALI 

KIAO - SZAO 

GENEWA. PAT. — Delegat chiń- 
ski Sze zakomunikował generalnemu se 
kretarzowi sir E. Drummondowi depe- 
szą, wysłaną z Nankinu dnia 9 bm., do 
noszącą, iż samolaty japońskie zbom- 
bardowały Kao-Szao tymczasową sie- 
dzibę rządu prowincjonalnego w Muk 
denie. 

Bombardowanie pociągnęło za so- 
bą wiele ofiar w ludziach i wyrządzi- 
ło wielkie szkody. Depesza zaznacza 
w dalszym cągu, iż rząd podjął zarzą- 
dzenia w celu ochrony pokoju i zapra 
sza komisję Ligi Narodów do udania 
się do Kiao-Szao. 

ZASTRZEŻENIE STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — Stimson 
przesłał Lidze Narodów kablogram, w 
którym zwraca się do niej z prośbą © 
użycie całego swego wpływu i autory 
tetu, jakie posiada w ramach swej kom 
petencji, w celu uregulowania sprawy 
zatargu w Mandżurji. 

Zapewniając Ligę Narodów o współ 
pracy Stanów Zjednoczonych, Stimson 
zaznacza, iż zastrzegają sobie one pra- 
wo działania niezależnie od Ligi Naro- 
dów, lub też z powołaniem się na pakt 
Kelloga. 

KOFLIKT LOKALNY 

TOKJO. PAT. — Agencja Reutera 
dowiaduje się, że otrzymano tu depe- 
sze ze Stanów Zjednoczonych, wskazu 
jące na to, że Stany Zjednoczone in- 

terwenjować będą w konflikcie man- 
dżurskim. Depesze te wywołały tu ży- 
we komentarze. 

Jeden z wyższych urzędników mini 
sterstwa spraw zagranicznych oświad 
czył korespondentom biura Reutera, że 
Japonia jest zwolenniczką polityki nie- 
interwenjowania, uważając, że obecny 
konflikt jest sprawą czysto lokalną, któ 
ra winna być załatwiona między Chi- 
nami a Japonją. Interwencja zagranicz 
na drażni tylko Japończyków i przeszka 
dza wysiłkom rządu, zmierzającym do 
załagodzenia sytuacji. 

OŚWIADCZENIE 
CZANC-KAI-SZEIKA 

NANKIN. PAT. — Odbyło się tu ze 
branie polityczne, na którem  przema- 
wiał Czang-Kai-Szek, krytykując ostro 
sytuację chińsko - japońską. Wyraził 
on nadzieję, że Liga Narodów powe- 
źmie środki 1) dla sprawiedliwego za- 
łatwienia koniliktu, 2) dla niedopu- 
szczenia do wojny, która jest prawie 
nieunikniona i 3) wyraził nadzieję, że 
Liga Narodów poweźmie odpowiednie 
środki, by Jajonja naprawiła swe błę- 
dy, popełnione przez odmowę zastoso- 
wania się do decyzji Ligi Narodów i 
przez zajęcie terytorjum chińskiego bez 
usprawiedliwiających powodów. 

Mówca zaznaczył dalej, że rząd na 
rodowy zwrócił się do Ligi Narodów, 
gdyż, będąc członkiem Ligi, Chiny o0- 
bowiązane są stosować się do paktu 
Ligi i dodał, że zarzut czyniony przez 

Japonię, jakoby Chiny zwróciły się do 

Ligi o ochronę, pozbawiony jest praw 

dy. 

  

Realizacja programu Hoavera 
Zmontowanie olbrzymiego banku 

NOWY YORK. PAT. — Realizacja 
nowego banku redyskontowego została 
ukończona. [Zabezpieczony udział ban- 
ków w funduszach redyskontowych wy 
nosi 500 miljonów i może być podnie- 
siony do 1 miljarda. 

W razie potrzeby planowany jest 
drugi miljard. Płatność mniejszych ban 
ków wydaje się być zabezpieczona. 
Szybka realizacja planu Hoovera stwo 
rzenia banku redyskontowego oraz po- 

głoski o przyjściu z pomocą kolejom 
wzmocniły optymistyczne nastroje na 
giełdzie nowojorskiej. 

Wiadomości o możliwości spadku 
kursu dolara uważane są w sferach 
miarodajnych za nieudały żart. Obliga- 
cje polskie wykazują dużą siłę. Zdaje 
się, że publiczność amerykańska oce- 
nia zdrowe podstawy gospodarcze Pol 
ski, jako państwa, stojącego w rzędzie 
tych krajów Europy, które pomyślnie 

przetrzymują obecny kataklizm. 

Zaunius przygotowuje opiaję przeć wyrekiem 
TRYBUNAŁU HASKIEGO 

KOWNO. (Tel. własny). W dniu 
żałoby państwowej z powodu zajęcia 
Wilna przez generała Żeligowskiego 
minister Zaunius wygłosił w sali Zwią- 
s Szaulisów odczyt na temat zagad- 
nienia Wilna na forum międzynarodo- 
wem. Przed rozpoczęciem odczytu mi- 
nister Zaunius oznamił zebranym, że 
rząd litewski składa skargę do Ligi Na 
rodów z powodu rzekomego zastrzele- 
nia przez Polaków pogranicznika litew 
skiego Kibartasa. 

Po tem oświadczeniu minister Zau- 
nius szczegółowo zobrazował przebieg 
nistoryczny spotu polsko - litewskiego. 
Przechodząc do wypadków ostatnich, 
p. Zaunius powiedział: Wyrok Trybu- 

nału Sprawiedliwości w Hadze będzie 
jeszcze rozpatrywany na posiedzeniu 
styczniowem Ligi Narodów. Ostatecz- 
ne uchwały nie mogą być przyjęte bez 
zgody Litwy. Nasza walka o Wilno— 
niezależnie od brzmienia wyroku — bę 
dzie trwała nadal. Opinja publiczna Li- 
twy nie powinna myśleć, że nawet w 
razie dogodnego dia Polski wyroku Try 
bunału, będzie on w stanie zalegalizo 

wać akt Żeligowskiego. ; 
Powyższe przemówienie wyraźnie 

świadczy, iż rząd, spodziewając się nie 
przychylnego wyroku w Hadze, przy- 
gotowuje społeczeństwo litewskie do 
tych niepowodzeń, które spotkały Li- 
twę na terenie międzynarodowym. 

  

Katastrofa samolotu kpt. Orlińskiego 
DZIELNY LOTNIK WYSZEDŁ BEZ SZWANKU 

CZĘSTOCHOWA. (Pat). W dn. 12 
b. m. o godzinie 10-ej rano w Bisku- 
picach pod Olsztynem, pow. często- 
chowskiego, kpt. Orliński, lecąc z Ka- 
towic do Warszawy, uległ wypadko- 
wi w następujących okolicznościach: 

Wskutek oberwania się prawego 
śmigła motor wagi 500 kg. wyleciał 

z aeroplanu. Kpt. Orliński, nie tracąc 
przytomności umysłu, wyskoczył ze 
spadochronem. Wypadek zdarzył się 
nad lasem. Spadochron spadając za- 
czepił się o drzewo, tak jednak po- 
myślnie, że kpt. Orliński nie poniósł 
żadnego szwanku. Kpt. Orliński prze- 
bywa w nadleśnictwie Zrębice w po- 
bliżu Biskupice. 

Dalej Czang-Kai-Szek oświadczył, 
że cierpliwość rządu narodowego jest 
na wyczerpaniu. jeżeli Lidze Narodów 
nie powiedzie się, Chiny ujmą bieg wy 
padków we własne ręce. Chiny dotrzy 
mują zobowiązań, płynących z paktu 
Ligi i paktu Kelioga, lecz jeżeli Liga 
Narodów i sygnatarjusze paktu Kelloga 
nie zdołają wykonać swych obowiąz- 
ków, Chiny nie cofną się przed naj- 
większem poświęceniem, przed zrujno- 
waniem jinansowem kraju, przez pro- 
wadozenie wojny dla utrzymania šwię- 
tych praw, godności umów międzyna- 
rodowych, ocalenia pokoju światowego 

  

Silva rerum 
Przegląd Powszechny (Nr. 574, str. 

141) podaje bardzo ciekawe i wymow- 
ne dane, dotyczące zmniejszania się ilo 
ści dzieci w Ameryce, gdzie się na wiel- 
ką skalę stosuje regulacja urodzin. 

W Chicago cyfra uczniów pierwszych 
sześciu klas szkolnych w r. 1929 zmałała w 
porównaniu z r. 1924 o 6206 dzieci, pomimo, 
że ludność miasta wzrastała nadzwyczaj szyb 
ko. Podobny objaw zastajemy. w mieście 
New-York, W r. 1920 liczba jego mieszkań- 
ców wynosiła 5.620.048, w czem 560.869 
dzieci poniżej 5 lat wieku; w r. 1930 cyfra 
mieszkańców wzrosła do 6.930,446, a tym- 
czasem liczba dzieci w powyższym wieku 
spadła do 535.600. Niemowląt (do 1 roku ży- 
cia) liczono tamże w r.1920 — 108.908, a w 
r. 1930 tylko 100.939, Najgorzej przedstawia 
się naogół stan rzeczy u ludzi bogatych. 
„Jedna komisja — pisał K, F. Wolff w r. 
1927 w „Rassenlehie“ — naliczyla w 45 pa- 
łacach bogatej 5 Av. w New-Yorku razem 
tylko 17 dzieci! A natomiast w rodzinach 
piwiarnie 3 go; ou nie jest 10 do 11 

wyci i żadnym m: a y adzwyczajnym 

Przyczyną „tego zjawiska, które już za- 
czyna niepokoić wielu poważniej myślących. 
jest, podług samych źródeł amerykańskich, 
przedewszystkiem uprawiana tam na szeroką 
skalę „birth contrel*, dobrowolne ogranicza- 
nie potomstwa niedozwolonemi metodami. 

Tak się dzieje w Ameryce, jeszcze 
gorzej jest we Francji. Polska, repre- 
zentowana przez „boyowych*  postę- 
powiców, nie chce pozostać w tyle. W 
Warszawie, z inicjatywy dr. Boya-Że- 
leńskiego, 'dr. Budzyńskiej-Tylickiej, 
dr. Rubinrauta i in. została otwarta 
„pierwsza poradnia zapobiegawcza cią 
žy“ pod *irmą nieco tajemniczego Ro- 
botniczego Stowarzyszenia Służby Spo 
łecznej. 

Polska (Nr. 276) protestuje: 
Poradnia ma być instytucja zapobiegająca 

wogóle „niepożądanemu macierzyństwu”, 
Ale za pozwoleniem, kiedy to macierzyń 

stwo bywa niepeżadane? Po pierwsze, gdy 
jest skutkiem stosunków pozamałżeńskich, 
podrugie, gdy niałżonkowie z takich, lub in- 
nych powodów nie chcą mieć dzieci. A zaw- 
sze w warunkach bądź ignorujących małżeń 
stwo, bądź wypaczających je, czyli w warun 
kach niemoralnych. 

Założyciele „Poradni* mówią więc do ro- 
botników: drwijcie sobie z chrześcijańskich 
pojęć o małżeństwie 1 о etyce seksualnej — 
używajcie życia, a my waw pomożemy, natu- 
ralnie w imię wzniosłych zasad humanitar- 
nych. 

х Wyglada to wszystko tak niewinnie, tak 
sielankowo, tak humanitarnie. A tymczasem 
Kościół przez wszystkie wieki, jako moralny 
prawodawca łudzkości, praktyki w rodzaju 
stosowanych przez nowa poradnię potępiał 
i potępia. 

Nie da się zaprzeczyć: akcja akatolic- 
ka, niemoralna, no i nierozsądna. Fran- 
cja i Ameryka już korzystają z usług 
pracowitych murzynów: my nie będzie 
my sprowadzać murzynow: pewna 
mniejszość narodowa w razie potrzeby 

chętnie okaże nam przyjacielską przy- 
sługę, aby się stać — większością!... 

Ježeli nowa „kultura“ zapanuje w 

Polsce, ładnie będziemy wyglądać! Ja- 
ką ewolucję przechodzą nasze pojęcia 
etyczne, świadczy warszawska porad- 
nia, jak się zmieniają wymagania este- 
tyczne, stwierdzają słowa  „mistrza” 
Antoniego Słonimskiego. Genjalny ten 

W WIRZE STOLICY 
— — 

SUPERFILM. 

Irena Niemirowsky, corka arcybogatego 
żyda paryskiego, pochodzącego z Kiszyriio- 
wa, napisała powieść: Dawid Golder. 

Świetna powieść Skąd się wzięły u tej 
20-letniej dziewczyny taki talent, taka znajo- 
mość życia, taki zmysł tragizmu. No i taka 
technika pisarska — bo córka giełdziarza pa- 
ryskiego pisze, jak rutynowany autor co już 
sam sklecił całą bib:jotekę. 

Powieść zrobiła na mnie wielkie wrażenie. 
„Arcydzieło, myślałem, kapitalna książka”. 
To też zobaczywszy reklamy, iż Dawid 

Golder został sfilmowany i jest obecnie wy- 

świetlany w Warszawie, nie kwapiłem się 

do Adria — Palace; tyle dobrych powieści 
zostało spartolonych, zeszpeconych przez ki- 
no — żeby tylko przypomnieć Na Zacho- 
dzie bez zmian, Ale Pikusia mnie namówiła: 
„Chodź fujaro na galerję, za jedne dwa złc- 

te“. Poczłapaliśmy. 

Pierwszy raz widziałem film, co przeszedł 
książkę, na której powstał. Ale Dawida Gol- 
dera grał Henri Baur, genialny poprostu 
aktor. 

Stary, podły żyd, co nie kocha nic i ni- 

kogo, prócz córki : pieniędzy. Pozwała się 
zabić długoletniemu wspólnikowi — nie po- 

trzebuje go, sterał zdrowie w walce o pie 
niądz. Żona — stara prostytutka, obmierzłe 
babsko, umizgające się do Dawidka tylko w 

cełu wyłudzenia nadetatowych banknotów, 

córka — śliczna Joyce — młoda prestytutka, 

głaszcząca ojca tylko, gdy potrzebuje pienię 

dzy. Nikt nie kocha starego Goidera, z chwi- 

lą, gdy przestanie zarabiać pieniądze, nikomu 

nie będzie potrzebny. 

I ten giełdziarz jest najnieszczęśliwszym 

człowiekiem na Świecie, i choć miat złota 

pełne kieszenie, choć wszyscy iwokoło mieli 

je od niego — nie zaznał nawet chwili 
szczęścia, nie jest przecie człowiekiem — jest 

maszyną do zarabiania pieniędzy. Wstrętny 

jest Golder, a jednak cała sympatja, współ- 

czucie po jego stronie — bo otaczający go 

ludzie są jeszcze stokroć wstrętniejsi. On 

przynajmniej pracuje — oni go tylko wyzy- 

skują. 

Kino było pełniutkie, wychodzono powoli, 

cicho. Każdy 'musiał się zastanowić: poco 

pieniądze, jeśli taki rezuitat?.... 
Wstrząsający obraz, no i bardzo na cza- 

sie -— zniechęca przecie do pieniędzy, które 

zdooyć dziś tak trudno. K. 

Wielki krok naprzód 
W WALCE Z RAKIEM 

Profesorowi E. Frinklowi, w szpita- 
lu Chaite w Berlinie udało się po dłu- 
goletnich pracach, wyodrębnić pierwia 
stek, wywołujący najstraszniejszą z cho 
rób — raka, 

Nie jest to zarazek, ani ferment, 
lecz bliżej nieokreślona substancja, prze 
nikająca przez wszelkie filtry. Aby ją 
wydzielić. prof. Frankel posługiwał się 
najrozmaitszemi odmianami filtrów, sto 
sował też wirówkę, czyniącą 16.000 
obrotów na minutę. Badania przepro- 
wadzał na kurach, które najłatwiej pod 
dlegają złośliwym nowotworom. 

Wyodrębniony czynnik rakotwórczy, 
zastrzyknięty zdrowej kurze, wywołuje 
charakterystyczne objawy raka. 

Obecnie prof. Frankiel prowadzi dał 
sze badania nad sposobami stawiania 
szybkiej djagnozy i, jak zapewniają nie 
mieckie pisma lekarskie, jest już na do- 
brej drodze. Odkrycie będzie miało w 
lecznictwie wielkie znaczenie, gdyż 

pchnie wysiłki uczonych na właściwe 

tory. 
ЧОООУЦИБ ОРа Kė PORTO A ZKZ 

poeta, omawiając w Wiad. Literackie— 
Nr. 41 wystawienie „Królowej przed- 
miešcia“, rzekt: 

Atk pierwszy — to coš w rodzaju ope- 
retki proletarjackiej: T. zw. męty społeczne, 
biedota podmiejska pokazana jest niekonwen 
cjonalnie, Te draby i andry krakowskie 
przejęły role, dawnych heroin operetkowych 
i znacznie żywiej wzruszają nas, bawią i zaj 
mują. 

Cieszyč się možna, že p. Stonimskie 
go tak wzruszają męty społeczne w ope 
retce proletarjackej, smucić się jednak 
należy, iż to przypada do gustu, bądź 
co bądź polskiemu poecie.  Lector. 
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GAUDEAMUS IGITUR! 
(Z życia akademików wileńskich . 

z przed stu lat) 

Okres od 1823 do 28 był w: dziejach 

- naszego Uniwersytetu najbardziej po- 
_ nurym. Później ucisk nieco osłabł, za- 

kiełkowało nowe życie i możeby Uni- 

wersytet znów się odrodził, gdyby nie 

rok 1931, który przekreślił istnienie 

wszechnicy. Ale wówczas już inny na- 

strój panował wśród studentów, bo na 

zew ojczyzny w bój poszła legja aka- 

demicka wileńska, której, nawiasem mó 

'wiąc, adjutantem był słynny później 

poeta Wincenty Pol. 
Akademicy wileńscy w ostatnich la- 

tach istnienia Uniwersytetu wnosili žy- 

cie, ruch i zapał nietylko do domów 

prywatnych, lecz przedewszystkiem 

ożywiali ulice. Akademickie czapki i 

mundury było widać wszędzie: ° па 

wszystkich ulicach i zaułkach, przyle- 

gających do Uniwersytetu, na prome- 

nadzie koło Ratusza, na cmentarzu Ros- 

sa, a przedewszystkiem w "miejscu 

ogólnego rendez-vous ówczesnego Wil 

na — ogrodach Sapieżyńskich na An- 

tokolu. Mundur akademicki był „symbo- 

lem młodości, życia, radości, im wię- 

cej było tych mundurów na ulicach, 

tem było weselej i przyjemniej, im 

mniej, tem smutniej. 

A były także senne, lub zławrogie 
okresy. Jeszcze podczas feryj Bożego 
Narodzenia, łub Wielkiej Nocy nie tak 

się dawała we znaki nieobecność wie- 

lu akademików, gdyż ruch świąteczny 

wnosił coś nowego do  jednostajnego 

życia, ale gorzej było na wiosnę, kiedy 

akademicy stawali się coraz mniej wi- 
docznymi na ulicach, a ci, co się spo- 
tykali w mieście, mieli miny wielce za- 
kłopotane. W powietrzu czuć było bli- 
ską burzę: zbliżały się egzaminy!... 
Najleniwsi nawet studenci chwytali się 
rozpaczliwie za książkę i „kuli* zawzię 
cie, aby jakoś się wykręcić na egzami- 
nie. Nie były łatwe egzaminy wówczas, 
gdy na Uniwersytecie jeszcze byli 

Groddock, Frank, Borowski, Onace- 

wicz; to też uczniowie słabsi nagwałt 

szukali przyjaźni ze  zdolniejszymi, 

szczególnie serdecznie ściskali ręce 
tych kolegów, którzy mogli ratować 

biedaków, dla większej zaś pewności 

częściej chodzono do kościoła, osobli- 

wie do Ostrej Bramy i ślubowano wiele 

szlachetnych uczynków byle egzaminy 
się powiodły... 

Zamierało wówczas Wilno, przejęte 

grozą przedegzaminową. Zaczynał pa- 

nować dość ponury nastrój i tylko fur- 

masii szczerze się cieszyli. „No, chwalić 

Boga, panicze już się uczą! A na kiedy 
byc z Койпи?' — zapytywali od czasu 
do czasu zafrasowaną młodzież. Ale 
któżby mógł określić czas wesołego 

odjazdu, kiedy szczęśliwy czas waka- 
cyj był itak straszliwie  przesłonięty 
okresem egzaminacyjnym. 

Lecz oto kończy się egzaminacyjna 
orka a z nią rok akademicki. Odbywa 
się uroczyste publiczne posiedzenie se- 
natu i zamknięcie roku. Rozpoczynają 
się uroczystości od solennego nabożeń- 
stwa w kościele św. Jana. Mszę cele- 
bruje ktoś z księży — profesorów teo- 
logii, kazanie zwykle wygłasza słynny 
wówczas kaznodzieja ks. profesor lgna- 
cy Borowski, brat rodzony nie mniej 
znakomitego profesora Leona Borow- 
skiego. Na kazanie Borowskiego scho- 
dziły się tłumy, podziwiające tak wy- 
mowę kaznodziei, jak i samą jego po- 
stać — piękną i szlachetną. Po nabo- 
żeństwie wyruszał pochód do Auli, 
gdzie się odbywały uroczyste  posie- 
dzenia. Aula ta znajduje się obecnie w 
gmachu biblioteki, na parterze, po le- 
wej stronie od wejścia. (Aula Kolum- 
nowa była wówczas salą bibljoteczną). 

Aula ta, zdobiona freskami Smugle- 

wicza i popiersiami różnych znakomi- 
tych mężów nauki, wywoływała nastrój 
uroczysty i wzniosły. Pochód wkraczał 
do Auli. Na przodzie niesiono berło 
rektorskie — znak najwyższej władzy, 

dalej szedł rektor, profesorowie w aksa 
mitnych, ponsowych togach, dalej wi- 
dać było togi czarne i takież birety do- 
ktorskie, później wreszcie szeroką falą 
płynął barwny tłum akademików, ich 

krewnych i znajomych, często przyjeż- 
dżających do Wilna 'zdaleka, aby być 
świadkiem podniosłej uroczystości. Se- 
nat zasiadał na podwyższeniu w głębi 
auli, tak, że wszyscy profesorowie byli 
widoczni zdaleka. To też tłum z zacie- 
kawieniem przyglądał się sławnym 
uczonym, szukając tych, czyje imiona 
brzmiały rozgłośniej, zgadywano zna- 
komitości z samego wyglądu, często 
się mylono, — stąd żarty, ciche śmie- 

chy, słowem ten wesoły gwar, który 
towarzyszy wielkim uroczystościom. 

Rozpoczynało się posiedzenie. Z ob- 

szerną przemową występował _rektor, 

wówczas, niestety Pelikan, karykatural 

ny spadkobierca rektorskiego berła 

Piotra Skargi, później przemówienia 
wygłaszali inni profesorowie i nastę- 

pował moment najważniejszy : odczyty- 

wanie studentów celujących, wyróżnio 

nych nagrodami, lub pochwałami. Nie- 

jedno wówczas młode serce biło moc- 

niej, niejedna twarz zapłonęła nagłym 

ogniem szczęścia, lub zachmurzyła się 

pod wpływem rozczarowania. © 
Po zakończeniu roku akademickiego 

rozpoczynał się hałaśliwy, szumny, ra- 

dosny wyjazd z Wilna na wakacje. Nie- 

którzy studenci wyjeżdżali własnemi 

końmi, przysłanemi z majątków, często 

jak już zaznaczyłem, przyjeżdżano po 

akademików, żeby jednocześnie nieco 

się odświeżyć w większem mieście; 

stała z dość prymitywnej lokomocji ży- 
dowskiemi końmi. Istniały wówczas 
ogromne budy, podobne do tych, któ- 
[rych używały wędrowne trupy aktor- 
skie, lub cyrki; pakowano się więc do 

tych niesamowitych powozów — zgod- 

nie z kierunkiem drogi i mijano wszyst 
kie wileńskie rogatki ze śpiewem, mu- 

zyką, śmiechem i krzykiem. 
Jeden z ówczesnych studentów Pla- 

cyd Jankowski, tak opisuje tę podróż: 
„Starozakonni, przybywający o tej 

porze ź różnych stron, furmani, przez 
wrodzony akordometr nastrajają się do 
humoru swoich podróżnych, pędzą w 
galop, szermując wciąż biczem i dow- 
cipem, bo wiedzą, że będą mieli po- 
dróż wesołą i wygodną. Większa część 
bud oddana jest wszakże do zupełnego, 
jak widać, rozporządzenia odjeżdżają- 
cych. Kwadrygi te, choć bez woźniców, 
mkną jeszcze chyżej, niż inne, a w pół 

godziny potem, na przestrzeni wiorst 

kilku po wszystkich gościńcach gonią 

za niemi z brodą rozwianą, opytując 

każdego spotkanego i prosząc, zaklina- 

jąc, płacąc za podwiezienie — TOZ- 

koszni wileńscy furmani'*... dw: 
Ale ii na popasach niema spokoju i 

ciszy: po skromnym posiłku młodzież 

szuka ujścia swym temperamentom I 

upodobaniom. I znowu cytuję tegoż au- 
tora: : 

„Zatem po wesołej herbacie, której 

większość jednak akademików korzy-oddawna nie przyrządzali sobie pad ta- 

kiem czystem niebem i na takiej roz- 
kosznej murawie, rozchodzą się w róż- 
ne strony, każdy prawie w innym celu. 
Najsprytniejsi ze strzelbą w lasy, lub 
ponad jeziora, w które obfitują dokoła 
strony, wileńskie; spokojniejsi na łąki z 
siateczką na motyle i owady, lub z ziel-- 
nikiem; zawzięci mędrcy rozkładają się 
jeszcze ze swojemi książkami pod cie- 
niącem drzewem; mineralogowie zbie- 
rają kamienie, chemicy i agronomowie 
gatunkują ziemię; ekonomowie  poli- 
tyczni wdają się w rozprawy z wieś- 
niakami o robociznie i oczynszowaniu; 
lekarze opytują chorych i już im ręka 

migoce do lanceta, lub klucza; poeci 

wczytują się w napisy po szybach, kar- 

cą niedorzeczne i nieprzyzwoite concet- 
ti przejeżdżających lilistrow, dopisują 
natomiast wierszyki pełne dowcipu i 

wesołości, często dość niewinne pod 

względem poezji i najczęściej w takim 

rodzaju, w jakimi przemawiają da sie- 

bie Faricrio z Pasguitem; malarze 

zdejmują widoki i zdradziecko zryso- 
wują przybywających gości, Samego 

nawet gospodarza, który, nie domyśla- 
jąc się podstępu, za pierwszą pochwałą 
wiszącego na ścianie wizerunku rabi- 
na wileńskiego Gleazara, wpada w za- 
pał i opowiada im cuda © jego święto- 

ści i przepaściach nauki; uczniowie na- 

koniec Głównego Seminarjum zachodzą 

w spory © hebrajskim języku z samo- 

władnie panujacym w alkierzu meła-  
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SLOW 

- RUNĄŁ TRZYPIĘTROWY GMAC 
PRZY ULICY WIWULSKIEGO 

WILNO. W niedzielę nad ranem, 
ściśle o godzinie 4 m. 30, niezwykle 
silna detonacja zaalarmowała całą dziel 
nicę miasta w obrębie ul. Wiwulskiej i 
Piłsudskiego. Zbudzeni ze snu miesz- 
kańcy okoliczni w przeczuciu jakiegoś 
nieszczęścia pośpiesznie poczęli wy- 
biegać na ulicę, przypuszczając, że na- 
stąpiła eksplozja. : 

Na całej ulicy Piłsudskiego zgasło 

inżyniera Cholema. Po doprowadzeniu ności komisja techniczna z wice-prez. 
murów pod dach i zabezpieczeniu ich Czyżem i inż. Narębskim na czele na- 
na przeciąg zimy, roboty przerwano do kazała natychmiastowe wzmocnienie 
wiosny. 

Przed kilku dniami, Ryndziun na 
własną rękę, bez porozumienia się z 
fachowcem, przystąpił do przebudowy 
narożnika, mając zamiar przerobić ck- 
no na szerokie drzwi sklepowe. 

To było przyczyną znacznego osła- 

reszty murów przez zamutrowanie otwo 
rów, przeznaczonych na drzwi do sze- 
regu sklepów na parterze, gdyż zacho 
dzi obawa usunięcia się bocznych 
ścian, a ponadto zaleciła inż. Cholemo- 
wi, jako fachowcowi, dalsze prowadze 
nie robót i podprowadzenie budowli, 

nagle światło i tylko od strony ulicy bienia całej Ściany wysokiej przeszło nadwątlonej dzięki pomysłom Ryndziu 
Wiwulskiego unosiły się w powietrzu 17 metrów, obarczonej ponadto trzema ua, do należytego stanu. 
całe tumany kurzu. 

W tym też kierunku podążyła przy- 
była z pobliskiego komisarjatu policja 
i po chwili natknęła się na rozrzucone 
szeroko na jezdnię całe zwały cegieł i 
szczątki balkonów, jako jedyną pozo- 
stałość po frontowej Ścianie nowozbu- 
dowanego domu braci Ryndziunów, 

która nieoczekiwanie runęła. 
Wobec uzasadnionych  przypusz- 

czeń, że pod gruzami może się znajdo- 
wać jakiś przypadkowy przechodzień, 
straż ogniowa z narażeniem życia przy 
stąpiła do poszukiwań wśród  ruino= 
wisk, które na szczęście nie dały żad- 
nych rezultatów. W międzyczasie ca- 
ły rejon w pobliżu miejsca katastroty 
ogrodzono deskami i utrzymano ruch 
na odcinku ulicy. 

Trzypiętrową posesję mieszkaniową 
Ryndzunow wznosiło biuro budowłane 

WEZ OZGA KT PIN ROTANA ITT 

Pokoje recepcyjne na 
dworcu wileńskim 

W związku z ukazaniem się w ub. tygo- 
dniu, w jednym z miejscowych dzienników, 
notatki o saionach reprezentacyjnych na 
dworcu wileńskim, należy zaznaczyć, że in- 
formacje były iwięcej niż nieścisłe, bo poda- 
ne zgoła na opak, Faktycznie sprawa przed- 
stawia się następująco. Przed trzema !aty, 
zgodnie z przyjętym wzerem jak u nas w 
większych miastach, tak i zagranicą, W-ł 
Drogowy Dyrekcji PKP przystąpił do urzą- 
dzenia, dla zwierzchniej władzy i dostojnych 
gości, pokojów recepcyjnych. W tym celu 
przeznaczono lokal, znajdujący się w pra- 
wem skrzydle dworca (daw. posterunek po- 
licji). Roboty nad doprowadzeniem do nale 
żytego stanu zrujnowanych pokojów, posu- 
'wiały się powoli, ze względu na szczupłe środ 
ki pozostałe z kredytów przeznaczonych na 
utrzymanie budynków. 

Ostatecznie prace nad restauracją poko- 
jów recepcyjnych zostaną ukończone w b. 
tygodniu, a lokal zostanie przekazany do dy 
Spozycji p. dyrektora kolei inż. Falkowskie- 
go 

Koszta obejmujące urządzenia pokojów 
określają się sumą około 16 tysięcy złotych, 
zamiast pięćdziesięciu tysięcy złotych, jak to 
fałszywie zostało podane.  Poszczegó!- 
ne natomiast pozycje przedstawiając się 
następująco: za, w ub. latach, roboty wodo- 
ciągowe, kanalizacyjne, stolarskie i. ciesiel- 
skie — 7,754 zł, za, w r. b., roboty murar- 
skie, ciesielskie i szklarskie 1,698 zł, armatu 
ra oświetlenia elektrycz. — 2,400 zł., dywan, 
chodnik etc. około 4000 zł. St. 

„MOSS POLONIA“ 

ZOFIA BATYCKA 
najpiękniejsza kobieta Polski 

używa stale do twarzy i rąk kremu 
„Neige de Fleurs — Kwiat śnieżny”, 
który działa cudownie na upiększenie 

cery 

    

      

    

   

  

Iie ię złoże 

Na pik, 
Wszędzić do nabycia 

у 

   "EKON 

| RENGNĘCRZY CEC 

medem i wprawiają w osłupienie 
wszystkich chłopców i mistrza! *... 

Młodzież akademicka wileńska, uci- 
skana i gnębiona, lecz mająca w sobie 
wielkie poczucie godności i dumy na- 
rodowej i pragnąca lotu i wolności; — 
młodzież ta dobrze się czuła, wyrywa- 
jąc się na parę miesięcy z pod opieki 
Nowosilcowych, Pelikanów i policji 
uniwersyteckiej. Ale nie trzeba myśleć, 
że Uniwersytet był jej nienawistny, lub 
Ciążył jak zmora. Nie. Wracano z wa- 
kacyj równie wesoło i hałaśliwie, bo 
wiedziano, że nawet ograniczana w 
swych prawach i wolności wszechnica 
wileńska może dać i daje wiele, ai 
wiele... 

Uczono się przed stu laty nie tak, 

jak obecnie, uczono się często z zapa- 
łem, z entuzjazmem! Łapczywie chwy- 
tano wiedzę, wysuwając przed sobą со- 
raz nowsze i większe zadania i pragniąc 
ogarnąć jaknajrozleglejsze horyzonty. 
A sposobności po temu nie brakło. Roz 
mach, nadany uniwersytetowi wileńskie 

  

mu przez Adama Czartoryskiego, je- + 
Szcze trwał; w gronie profesorskiem je- 
SZczę tkwiły tęgie jednostki, uwielbia- 
NE przez studentów; to też każdy, kto 
Tzetejnie chciał pracować, mógł zrobić 
wiele, 

W. Ch. 

Adiikdų 
WW 

balkonami, która nie wytrzymała tak 
ogromnego nacisku i na przestrzeni 7 
metrów runęła całkowicie, 

Nad wyrwą zwisa jedynie wiąza- 
nie dachu, obnażając całe wnętrze nie- 
wykończonego gmachu. 

Po ustaleniu powyższych okolicz- 

Prace w tym kierunku już rozpo- 
częto i najdalej za trzy tygodnie po ka 
tastrofie nie będzie śladu. 

Sprawca katastrofy Oszer Ryndziun 
został aresztowany i przesłany do dy- 
spczycji władz sądowych. 

  

Uczczenie š. p. T. Hołówki 
WILNO. Rada Gminna w Brastawiu 

i Przebrodziu pow. brastawskiego na 

ostatnich posiedzeniach powzięła u- 

chwały, na mocy których jedna z ulic 

w m. Brasławiu oraz szkoła powszech 

na w Przebrodzu zostały nazwane imie 
niem zamordowanego niedawno w Tru 

skawcu posła Tadeusza Hołówki, ce- 

lem uczczenia jego pamięci. 

  

Granaty w rękach przemytników 
WALKA NA GRANICY ŁOTEWSKIEJ O TRANSPORT CUKRU 
WILNO. Nocy przedwczorajszej 

koło strażnicy Nowiki w powie- 
cie brasławskim na pograniczu 
polsko - łotewskiem usiłowała 
przedostać się do Polski banda 
przemytników łotewskich. 

Na widok patrolu K.0.P. prze- 
mytnicy rozpoczęli strzelaninę a 

następnie rzucili kilka granatów 
ręcznych. 

W wyniku dłuższej wymiany 
strzałów przemytnicy zostali ujęci 

Znaleziono przy nich większy 
transport cukru polskiego, który 
drogą przez Łotwę wracał z po- 
wrotem do Polski. 

Katastrofa z awionetką 
WILEŃSKIEGO AEROKLIUBU A/KADEMICKIEGO 

WILNO. W sobotę, w godzinach popo- 
łudniowych z lotniska na Porubanku wy- 
startowały do lotów propagandowych awjo 

netki Wileńskiego Aeroklubu Akademickie- 

ga. 
Już wieczorem, jeden z samolotów B. W. 

B. 2, pilotowany przez Ryszarda Puzionisa 

i Grzegorza Nielubczyca, przelatując nad 
gminą lebiedziewską pow.  mołodeczańskie- 

go, kierując sie w stronę Baranowicz, uległ 
niespodziewanie katastrofie. Najprawdopo- 

dobniej wskutek defektu motor i począł od- 

mawiać posłuszeństwa, co 

spowodowało opadnięcie awjonetki na pola 

"majątku Wysokowszczyzna. 

Całe podwozie : śmigło uległo zdrizgota- 
niu. Lotnicy wyszli z katastrofy bez więk- 

szych obrażeń. 
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Dziś J 3 W. s. g. 5 m. 42 
Edward 
SAE Z, s. g. 4 m. 28 
Kaliksta 

KALGA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 12 pażdziernika 1931 r. 

Ciśnienie średnie 769. 
Temperatura średnia Ą-10. 
Temperatura najwyžsza Ą-12, 

Temperatura najniższa -|-7, 

Opad w mm. — 
Wiatr: zachodni. 

Tendecnja: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

  

KOŚCIELNA 
— Zamknięcie kaplicy Ostro- 

bramskiej. Z powodu remontu ka- 
plica M. B. Ostrobramskiej, będzie 
zamknięta na przeciąg kilku tygodni. 
Cudowny obraz M. B, nie będzie prze- 
noszony i pozostanie na miejscu w 
żelaznej szafie. 

MIEJSKA 
— Kto chce budować piony elektryczne. 

Magistrat po rozwiązaniu umowy z Z.T.E. 
z racji ujawnienia afery z zamianą kabli, ro 

boty elektryczne na mieście prowadzi wła- 
snemi siłami. Nie dało to dobrych rezulta- 
tów, więc zdecydowano się obecnie na о- 
głoszenie przetargu na budowę pionów i 
dalsze prowadzenie robót elektrycznych na- 
poczętych przez Z,T.E. 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA 
— Z Komitetu do Spraw Bezrobocia. — 

Niinejszem podaje się do wiadomości, że łą- 
cznie z powołaniem do życia podsekcji rze- 
mieślniczej Wojewodzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia — począwszy od dnia 10 
b. m. codzień od godziny 8-ej rano w loka- 
lu Izby Rzemieślniczej przy ul. Mickiewicza 
Nr. 23 m. 5 sekretarz wyżej wymienionej 
podsekcji będzie przyjmował  zainteresowa- 
nych i udzielał informacji. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. W dniu 21 bm. 

odbędzie się posiedzenie dodatkowej komi- 
sji poborowej przy ulicy Bazyljańskiej 2 

Stawić się winni wszyscy ci, którzy nie 
"mają uregulowanego stosunku do wojskowo 
ści. 

— Wcielenie do szeregów rocz. 1910. — 

    
  

Trieury A MROTTa 
Wialnie WICHTERLEGO 

:DREVERA I „UNIA* 
Žmijki krajowe i zagraniczne, 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
* Wlino, Zawalna 11-a.   

NIKA 
Referat wojskowy magistratu rozsyła już 
karty powołania poborowym rocz. 1910, któ- 
rzy jeszcze w miiesiącu bieżącym zostaną 

wcieleni do szeregow. 
Nie dotyczy to jedynie zakwalifikowanych 

do piechoty, którzy zostaną powołani na wio 
snę. 

AKADEMICKA 
— Nadzwyczajne walne zebranie Zrezsze 

nia Asystentów 'USB. odbędzie się w niedzie 
ię 18 października r. b. o godz, 12 (w dru- 
gim terminie o godz. 12.30) w sali II gmachu 

wnego USB. Porządek dzienny był poda- 
y w osobnych zawiadomieniach z dnia 2 

października b. r. 

— Akademickie Koło Misyjne St. USB. 
Dnia 17-X r. b o godz, 17 (Wielka 4) od- 
będzie się inauguracja roku akadem. Koła 
Misyjnego St. USB W części pierwszej in- 
formacyjnej zebrania wygłoszony zostanie re- 
ferat ideowo-programowy celów i zadań 
Akad Kół Misyjnych, część druga poświęco 
na będzie zberaniu towarzyskiemu. 

— Koło Historyków Sł. USB. Zarząd Koła 
Historyków zawiadamia, że dn. 18 paździer 
nika r. b. w lokalu Seminarjum Historyczne 
go w sali wykładowej, odbędzie się Nadzwy- 
czajne walne zebranie Koła Historyków 0 
godzinie 10 m. 30 «w pierwszym terminie, o 
11 w drugim terminie z następującym porząd 
kiem dziennym: 

    

   

  

1) odczytanie protokułu, 2) wybór wice- p; 
prezesa, 3) sprawa zjazdu w Wilnie, 4) wol 
ne wnioski. 

— Herbatka zapoznawcza. Koła Poloni- 
stów odbędzie się we środę dnia 14! b. m. w 
iokalu Ogniska Akad. Wielka 24. Początek o 
godz. 7 wiecz. wstęp: 50 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Konrad Górski na Srodzie Literackiej, 

Znakomity krytyk literacki i świetny mówia, 
docent dr. K. Górski z Warszawy, który wy- 
głosił dwa odczyty o Żeromskim i Kasprowi- 
czu, zgodzii się na zaproszenie Związku Lite- 
ratów przedłużyć swój pobyt w Wilnie; na 
jutrzejszej Środzie wygłosi referat dyskusyj- 
ny pt „Katastrofa prometeizmu w III części 
Dziadów*, Początek ze wzg!ędu na wyjazd 
prelegenta, już o godz. 8 wiecz, Wstęp dla 
członków, sympatyków i gości. Ucząca się 
młodzież mile widziana, 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXIII Posiędzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 14 października 1931 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ul, Zamkowej 24. 

Porządek dzienny: 
1» odczytanie protokułu ostatniego posie- 

dzenia,2) prof. dr. Józef Patkowski: Ciała pro 
mieniotwórcze, (wykład). tioście mile wi- 
dziani. 

— Posiedzenie komitetu P. W i W. F. — 
Onegdaj odbyło się posiedzenie miejskiego 
Komitetu Wychowania Fizycznego. Postano 
wiono opracować Cdnošny memorjał z u- 
względnieniem prac na przyszłość i przedło- 
żyć go wiadzom centralnym, 

W uzależnieniu od decyzji tych władz 
będzie ułożony budżet na Wychowanie Fi 
zyczne. 

KOLEJOWA 
— Powrót dyrextora kolei. W dniu 11 

b. m. powrócił z Warszawy dyrektor kolei 
inż. Falkowski. Uczestniczył on w odbytym 
w. Ministerstwie Komunikacji zjeździe, dyrek- 
torów kolei państwowych, z udziałem naczel 
ników wydziałów mechanicznych  dyrekcyj 
oraz naczelników większych warsztatów ko 
lejowych. Obradowano mad: sprawami me- 
chaniczno — warsztatowemi Zjazd taki od 

byt się po raz pierwszy. Na zjazd przybył p. 
minister komunikacji inż. Alfons Kuehn. W 
czasie zjazdu toczyła się nader ożywiona i 

w konsekwencji | 

o 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
X 27 

„Hollywood“ — „Heljos“. 

Tegoroczna jubileuszowa produkcja „Pa- 
ramountu“ (dwadziešcia lat istnienia) przy- 
niosła szereg (wielkich przebojów. Wiele z 
nich ujrzymy jeszcze na naszych ekranach. 
Niektóre już widzieliśmy, jak np. ostatnio 
„ Tabu”, W szeregu filmów „iubileuszowych* 
będzie wspaniały film reportażowy Schoed- 
sacka „Rango“, kilka filmów z egzotyczną 
Anną May Wong, z Chevalierem, Gary Соо- 
perem i najiowszą gwiazdą „Paramountu“ 

Marleną Dietrich. Wilno zna już Marlene 

Dietrich z „Błękitnego anioia". Dwa daisze 

jej filmy to „Marroko“, m SA ona z Ga- 

ry Cooperem, i wyświetlany obecnie na 0- ZA ] | 

ba az b. Sale zych ekranach == Teatr Miejski w Lutni, — Tani wto- 
Х — 27“. : rek w Lutni. Dziś wę wtorek, dnia 13 bm., 

7 Dla wielbicieli talentu (a również i oso- PO cenach o 50 proc. niższych „Szelmostwa 

by) rety Garbo jest Marlena Dietrich Skapena“, arcyucieszna kom, w 3 akt. Molie 

„wstrętną maską bez wyrazu”. Dla entuzja- ra w pełnej stylu -reżyserji i pomysłowości P- 

stycznych zaś jej "wyznawców przedsrawia St. Wysockiej, oraz doskonałej grze całego 
szczyt sztuki aktorskiej i... zgrabnej figury! zespołu z p. |]. Lubiakowskim, który z Ge- 

Marlena niewątpliwie ma wiele wyrazu, ronta stworzył kapitalną kreację oraz p. Kar 

głośno i umiejętnie jest reklamowana i „a: EWA gp ii na Mo ji 
i a',. ale... $ 

ORK A roko > grana koncertowowo przez wszystkich wy. 

Ta Grety Garbo ma w sobie całą ga Konawców z p. St. Wysocką w niezrównanej 

mę uczuć, jest pełna t. zw. ekspresji (co za kreacji matki na czele sztuka „Święty pło- 

nudny, oklepany wyraz!). Marlena Dietrich mMien Maughama, która zeszła w pełni po- 

natomiast ma nieruchome, zastygłe jakby wodzenia, ' ustępując 'mieįsca innej kolejnej 

rysy, gra całą sobą raczej, ruchami, ukia- repertuarowiej sztuce. Pomysłowa reżyserja 
dei ciała. Niekiedy jej powolne, leniwe ru- p. St. Wysockiej, oprawa dekoracyjna W. 

chu przypominają... Gretę Garbo i wówczas siais ORA 2 

Marlena wydaje się jeszcze powabniejsza. „czwarte! E 15 1 piątel : Inia 6 bm. 

Trućno, czar „białego płomienia" sięga aż Ostatnie dwa razy „Święty płornień”, który 

do jej rywalki, Własna, niepodrabiana forma nieodwołalnie zejdzie na stałe z afisza. Jest 

Marleny Dietrich — to jej nogi. Pokazuje je to zatem jedyna okazja dla wszystkich tych, 

cheinie i, przyznać trzeba, z dobrym skut- którzy nie zdążyli poznać tej nader ciekawej 

kiem! Rola jej w „X—27“ daje pole do po- SZ uki. > 

pisu. Jest tu denerwująca w swoim spokoju, a Teatr na Pohularce. Dziś, we wtorek, 

który jak skorupa lawy kryje pod spodem dnia 13 bm., o godzinie 20ej w. współczes- 

huragan namiętności, Ginie dla tej namiętno na, świetna komedja w 3 aktach Martowe'a 

ści, przeszyta kulami... . „Złoty wiek rycerstwa”, która zarówno u 

"Film jest pomyślany dobrze. Reżysecja prasy, jak i u publiczności „wileńskiej dozna. 

Sternberga okazała się niezawodną w sto- ła życzliwego przyjęcia. Reżyserja i oprawa 

sunku do Madleny Dietrich. Może zbyt roz- Sceniczna tej pełnej niezwykle komicznych 

wlekają akcję dialogi, ale na to niema rady, Ssytuacyj komedji pomysłu utalentowanej H. 

skoro się języka nie rozumie, Doskonałym RA o a. grą re sól 

; rekwi ześliczny czarny sunęli się na czoło świetnie zgraneg - 

Щлут Н į łu pp. H. Kamińska, J. Detkowska, ] Ciecier 

Do Marleny Dietrich wrócimy przy okazji ski, L. Wołłejko — stwarzając przekomiczne 

wyświetlania „Marocca'. Bądź co bądź nie typy, wywołując raz po raz huragany śmie- 
zwykły ma tażent ta fenomenalnie zgrabna chu na sali. Jest to bodaj jedna z najwesel- 

kobieta (szczęśliwa matka 8-letniej córecz- szych komedji doby współczesnej aczkolwiek 

kil), pnąca się ku szczy 

„boskiej Grety". 

Eksportacja odbędzie się dziś o 

Oszmiańskim 6/24. 

O czem powiadamia pozostała w 

TEATR I MUZYKA 

towi sławy kosztem za tlo na „Złoty wiek rycerstwa”, 
"Tad. C. W środę dn. 14 b.m. „Złoty wiek rycer 

, stwa”. 
— „Polonja* Mickiewicza Nr. 11 codzien 

nie od 10 wiecz. do 4 rano rewia tańca, śpie 
wu i humoru. „Dancing“. 

CO GRAJA W KINACH? 
Kino Mielskie: Prokurator oskarža, 

Heljos — X 27 Szpieg 
Hollywood — X 27 Szpieg. 
Casino — Łódź podwodna S 24 
Stylowy: Parada miłości. 
Światowid — Skrzydlata flota 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
a — Najście na mieszkanie. Kil- 

ściwa dyskusja, to też spodziewać się na- ku osobników wdarło się przedwczoraj wie- 
życi zjazd i przyniesie dla kolejnictwa czorem do mieszkania Marji Głowackiej (Fa 
naszego pożyteczne rezultaty. PE 6), by zrabować co lepszą garde- 

" 2 2 +9. robę. 
— Uroczyste otwarcie ZO a Aresztowano ich w krótkim czasie i wów 

wego”. W niedzielę 11 bm., DONICE * P: czas wyjaśniło się, że rabunek był spowodo 
dyrektora Kolei inż. Falkowskiego, waicedy” wa, z racji nieuregulowanych zobowiązań 
rektora, in, Walkunowskiego i in., odbyło e pieniężnych. 

czyste otwarcie sezonu zimiowego Ww „U- 
a ASS E ie — Dom gry na Zarzeczu. W dn. 

Oczekiwani goście, w osobach J.g. ks. arcy 10 bm. między godziną 22 a 23 funk- 

biskupa Jałbrzykowskiego, p. wojewody, oraz cjonarjusze Wydziału Śledczego ujaw- 
p. starosty, nie przybyli ze wzgiędu na Swoją niji dom gry liazardowej w karty przy 
obecność w tym dniu na otwarciu jarmarku 1. PÓŁ ki 4 Szer CE 
historycznego w Oszmianie. Otwarcie zagaił U. OC! dej) „ w mieszkaniu azano- 

nacz. wydziału p. Kryszczukajtis, który w wicza Pejsacha. Przy stole zastano 
krótkiem i ładnem swem przemówieniu s przy grze w karty 8 osób, zawodowych 
kr aa "on aa “2 graczy. Podczas rewizji odnaleziono 6 
braci kolejowej by ni giusi х R A” ik ее 
nia „Ogniska” i stanowili bodziec do wtór- talij kart oraz szkatułkę do pieniędzy, 
czej pracy dla dobra kolejnictwa i Rze- w której znajdowało się 13 zł. 80 gr. 
czypospiltej. W dalszym ciągu  progra- — Zamach samobójczy. W dniu 10 bm. 
mu orkiestra symfoniczna „Ogniska" pod Sznejderowicz Wuli (zauł. Prywatny 5) u- 
batutą p. A. Czerniawskiego wykonała ejjował popełnić samobójstwo przez wypicie 
szereg utworów Moniuszki i Czajkowskieg9. esencji octowej, przed posesją Nr 32 na 
Część koncertowa zawdzięczając orkiestrze, zaułku Kościelnym. Pogotowie odwiozło de- 
oraz p. solistom p. Z. Plejewskiej (śpiew) i sperata do szpitala żydowskiego w stanie 
p. W. Cumpt (fort.) była prawdziwą ucztą niebudzącym obaw o życie. Pzyczyny nara- 
dla ucha, Na zakończenie odegrana została zie nie ustalono. 

jednoaktowa humoreska — wywołując hura — Okradzenie sklepu. W nocy z 
gany śmiechu м sali wypełnionej po brzegl. dnią 10 na 11 bm. skradziono ze skiepu spo 

RÓŻNE żywczego Łajbo-Montygiera Antoniego, przy 
z bytu ministra W. R. i ul, Filareckiej 41, wędlin, słoniny oraz papie 

= po „R. 

  

Uzywajcie do czyszczenia zębów tylko ; 

wypróbowanej drobnoziarnistej pasty „Odol; 

posiada ona przyjemny smak, czyści niezrów 

narie zęby i konserwuje je. 
LL ае 

  

    

    

в TA»! rosėw różnych gatunków, łącznej wartości 

O. P. w Wilnie. Bawiący w Wilnie Goo złotych. Drzwi otworzono  dopasowa- 
od soboty p. minister oświaty Janusz nym kluczem. 2 

Jędrzejowicz, który przybył na uro-  — Podizutek koło Franciszkanów. W dn. 

czystą inaugurację roku szk. U. S. B. 10 bm. przed kościorem O.O. Franciszkanów, 
i na uroczysty akt objęcia przez rząd znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 

jeczy nad grobami królewskimi, ucze- 

stniczył w dalszym ciągu swego po- 

bytu w posiedzeniu Senatu U. S. B. w 
niedzielę. Tegoż dnia p. minister przy- 

jął delegacje Związku Legjonistów i 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

W poniedziałek 12 b. m. p. mini- 

  

WILNO, D.: 11 bm. zatrzymano Pietkiewicza 
Konst. (Filarecka 74). Pietkiewicz ukrywał się 

. В o (Fitarecka 74). Pietkiewicz ukrywał się 
ster Jędrzewicz z towarzystwie kura- ak władzami, Aka czego nie był zamei- 
tora wileńsk. Okręgu szkoln. p. K. Sze- doweny w miejscu faktycznego zamieszkania. 
lągowskiego i wizytatorów szkolnych Poszukuje go Sąd Okręgowy w Warszawie, 
zwiedził szkołę powszechną im. gen, dokąd też Pietkiewicza przekazano. 

” 

  

Zeligowskiego na Antokolu, Państwo- Pył on przed niedawnym czasem wyż- 

Piłsudskiego, gimnazjum im. króla Zy- 
gmunta Augusta, gimnazjum im. Sło- 

przyrodniczą przy ul. Zawalnej oraz wych został aresztowany i przekazany do. 

inne zakłady naukowe. Tegoż dnia dyspozycji Sądu perucznik Kozdrowicz, peł- 

> działów. gospodarczych w Suwałkach. Por. 
gmachu Archiwum państwowego. | ® y 

— Zarząd Związku Absolwentów  Gim- а о 

członków Zjwiiązku, że od dnia 13 bm., w lo w 0 į t i $ e K 
kalu Związku (ul. Wielka 64) będzie czynne 

które będzie otwarte w dnie powszednie od WILNO. Na tle sekwestru bydła za zale- 
godziny 18 do: 21, oraz_w święta od godziny głe podatki doszło do zajść w zaścianku Kar 

twa parcy urzęduje we wtorki i piątki od skiego. : 
godziny 19 do 20. Właścicielka zaścianku Stetanja Rodziewi 

> й Р towi i sekwestratorowi, nie chcąc w żaden dowskich. Dla poparcia nauczycieli powszech > os Kd 
nych szkół żydowskich powstrzymali się od sposób dopuścić do zajęcia bydła. 

społecznych. szkańcy sąsiedniej wsi Gierwiańce, którzy, 
Ponadto z tych samych przyczyn zastraj- nie długo myśląc, zamknęli wójta wraz z je 

i i ‚ i aż nie zrezygnują 
) Mimo kilkarotnych konferencyj gmina a: tak długo; aż 80 

nie zdołała zlikwidować zatargu, bowiem 

żądaniu natychmiastowego wypłacenia 25 
tys. złotych z tytułu zaległości pensyjnych. 

WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- wego na któjkącie kolejowym o 700 metrów 

TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? od stacji Orany służba kolejowa znalazła u- 

wą Śzkełę Techniczną im. Marszałka 

wackiego, centralną szkolną pracownię _ WILNO. — Z polecenia władz wojsko- 

zwiedział p. minister budowę nowego "iacy doniedawna służbę w jednym z od 

nazjum Jezuitów w Wilnie zawiadamia 

„Ognisko* (wraz z czytelnią czasopism), W NIEWOLI U 

10,30 do 13,30 i od 18—21. Sekcja pośrednic Klino, gm. rymszańskiej, powiatu brasław- 

— Rozszerzenie strejku nauczycieli ży. CZOWA wraz z 2 córkami stawiała opór wój- 

pracy funkcjonarjusze żydowskich instytucyj W sukurs Rodziewiczowej przyszli mie- 

kowali nauczyciele gimnazjów żydowskich. &° towarzyszem w oborze, zapowiadając, że 

nauczyciełowie w dalszym ciągu obstają przy 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBO "El WILNO, — Podczas kontroli toru kolejo 

Konto P.K,O. rr. 82108 tożoną pomiędzy zwrotnicami cegłę. 

ęcie defraudanta bankowego 

P. 

ŁAZARZ BYTEŃSKI 
KUPIEC m. WILNA 

po długich iciężkich cierpieniach zmarł w dniu 12-go października w wieku lat 54. 
godz. 1-ej z domu żałoby przy zaułku 

nieutulonym żalu 
RODZINA 

RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, DNIA 13 PAŹDZIERNIKA. 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Muzyka !ekka i operetkowa płyty. 
15.25: „Radjo dla kobiet* — odczyt z 

Warszawy wygłosi Marja Ankiewiczowa. 
15.45: Program dzienny. 
15.50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.00: „O ciekawiej białej kurce* — opo- 

wiadanie dla dzieci Elżbiety Minkiewiczówny. 
Transm. na wszystkie stacje polskie. 

16.20: „Ślizgowce* — odczyt z Warsza- 
wy, wygłosi Rożałowski. 

16.40: Utwory Chopina (płyty). 
17.10: „Współczesne prądy filozoficzne w 

Niemczech““ — odczyt z Krakowa. 
17.35: Koncert z Warszawy. 
18.50: Komunikat Aeroklubu wil. 
19.00: „Przegląd litewski”, 
19.20: Program na środę. 
19.25: „Ze świata radjowiego" — pogad. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy z War 

sząwy, 
20.00: „Teatr bolszewicki w Wilnie” — 

(garść wspomnień), — wygłosi Zbigniew 
Śmiałowski. 

20.15: Koncert popularny z Warszawy. 
21.50: Transm. z Warszawy. Utwory na 

2 fortepiany. 
22.15: Recital śpiewaczy J. Hennert 

Warszawiy. 
23.00: Kabaret (płyty) 

SPORT 
OSTATNIE NOWINKI SPORTOWE 

Zaczniemy od tego, co nas.. boli, Mistrz 
Wil. Okręgu 1 pp. Leg. w rozgrywkach © 
wejście do Ligi odpadł przegrywając w Bia- 
łymstoku dęcydującą rozgrywkę z 82 pp. 
(1:0). 

Po zwycięstwie 5:1 zabrakło ducha na- 
szym reprezentantom i w wyniku tego nie 
będziemy widzieć na boisku wileńskiem ob- 
cych drużyn, 

Ponadto w rozgrywkach  międzyokręgo- 
wych 22 p.p. (Siedlce) zwyciężył  Rewere 
stanisławowską 3:0 zdobywając tem mistrzo 
stwo Wschodu. 

W Katowicach Naprzód pokonał ŁTSG 
5:2. Jak widać Naprzód wejdzie do Ligi. 

W rozgrywkach ligowych Ruch zremiso- 

z 

  

wał z Lechją 2:2 przyczem do przerwy Le-, 
chja: prowadziła, Warta poznańska pokonała 
wysokocyfrowo (6:0) Czarnych ze Lwowa. 

Pozatem Śląsk zwyciężył Lwów w meczu 
piłkarskim o puhar Tygodnika „Sport* a Le- 
gja (warsz.) wygrała puhar Qui Pro Quo. 

Poza granicami Połski reprezentacja na- 
sza uległa reprezentacji Belgji 2:1. 

W spotkaniu lekkoatletycznem natomiast 
Polska pokonała Belgję 8. Sidorowicz 
(AZS — Wilno) st: w biegu na 1500 
mtr. był trzecim, isocińskim i Ge- 
raerts'em. 

W_ Wilnie bawiła drużyna stołecznej Ma- 
kabi. W spotkaniach z naszemi makabistami 
warszawiacy odnieśli porażki 5:1 i 3:0, Go- 
ście zaprezentowali się jako drużyna słaba, 
to też pokonani zostali bez trudu przez do- 
vrzę grających wilnian. 

Wyniki raidu motocyklowego Wilno — Li 
da — Wilno podajemy na innem miejscu. (t) 

    

  

BET ZPE WERE ET WNT ZZO ZOO PRASKA KAIR 

około 1 roku. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— W sprawie kradzieży na iabryce tyto- 
niowej. Jak nas informuje Dyrekcja Państwo 
wej Fabryki Tytoniowej w sprawie ujawrio 
nej kradzieży, o czem podawaliśmy w po- 
przednim numerze, wyjaśniło się, że tytoń 
wynosił jedynie stróż fabryki Wł. Błażewicz, 
którego też i przychwycono na gorącym u- 
czynku. 

Wersje o licznych rewizjach i aresztach 
nie odpowiadają rzeczywistości, l 

  

szym urzędnikiem jednego z banków war- 
szawskich i będąc na tem stanowisku zde- 
fraudował większą sumę pieniędzy. Po u- 
jawnieniu nadużyć Pietkiewicz uciekł i 
przez kilka tygodni ukrywał się u znajo- 
mych 'przy ul, Filareckiej. 

Skierowano go do Warszawy pod eskor 
tą policyjną. 

Aresztowanie oficera 
Kozdrowicz stoi pod zarzutem przywłaszcze- 
nia 10 tysięcy złotych, będących własnością 
skarbu. 

Aresztowanie „nastąpiło w obawie przed 
ucieczką poszlakowanego. 

westrater 
PODATNIKÓW 

Z pomocą uwięzionym przybyło trzech po 
licjantów, lecz podekscytowany tłum  prze- 
ciwstawił się nakazowi rezejścia się, a na- 
wet począł grozić rozbrojeniem. W czasie 
zajścia Rodziewiczowa wyrwała policjanto- 
wi bagnet i w czasie szamotania się została 
zraniona w rękę. 

Wobec zuchwałej postawy zebranych we 
zwano pomoc z pobliskiego posterunku i do 
piero wówczas zajście zlikwidowano, zaś 
wziętym do „niewoli“ wójtowi i sekwestra 
torowi przywrócono wolność. 

Czterech podżegaczy aresztowano. 

Zapora na... nieczynnym torze kolejowym 
Przeszkoda była ułożona na linji Orany 

— Olita, jak wiadomo, nieczynnej z racji bra 

ku komunikacji z Litwą. #
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ŚWIĘTO CHRYSTUSA-KRÓLA 
ORGANIZACJ 

We czwartek 8 bm., w sali T-wa 
Chrześc. Domu Ludowego odbyło się 
zebranie przedstawicieli organizacyj 
społecznych m. Wilna, stojących na 
gruncie zasad katolickich w celu omó- 
wienia szczegółów święta Chrystusa- 
Króla. 

Zebranie zagaił p. dyr. St. Białas, 
prezes Archidjecezjalnego Instytutu Ak 
cji Katolickiej. Na przewodniczącego 
przez aklamację został powołany p. 
Romer, do prezydjum zostali powołani: 
p. prof. Bossowska, p. šmiechowski 0- 
raz p. Bakczewiczowa. P. mag. B. Ru 
siecki zreferował projekt obchodu świę 
ta, poczem wywiązała się żywa i rze- 
czowa dyskusja, w której brało udział 
kilkanaście osób. 

W ogólnych zarysach program ob- 
chodu objąłby nabożeństwa, możliwie 
najokazalszy pochód, dwie zasadnicze 
akademje (w sali Miejskiej iw sali 
Śniadeckich), propagandę prasową we 
wszystkich pismach, transmisje radijo- 
we, kolportaż nalepek artystycznych, 

A OBCHODU 

specjalnie w tym celu przygotowanych 
pisa 

Ustalonem zostało na zebraniu, że 
hasłem tego święta jest hasło utrzyma- 
nia chrześcijańskięgo charakteru rodzi- 
ny, oraz pomoc dla bezrobotnych i bie 
dnych. Między innemi właśnie dla tego 
celu postanowiono cenę nalepek pcd- 
nieść z 5 gr. na 10, przekazując czysty 
dochód na katolickie organizacje debro 
czynne fa myśl szczególnie była silnie 
przez wszystkich akcentowana. Na ze- 
braniu było repezentowanych 42 orga- 
nizacje społeczne przez przeszło 50 o0- 
sób. 

Dnia9 b. m. odbyło się zebranie 
P. W. Ks. Ks. Proboszczów m. Wilna. 
Po zagajeniu zebrania przez prezesa 
Arch. Instytutu Akcji Katolickiej refe- 
rat na temat obchodu, oparty na wyty- 
cznych zebraniach organizacyj społecz- 
nych wygłosił ks. Fr. Kafarski, dyrek- 
tor Arch. Instytutu A. K. Po dłuższej 
dyskusji omówiono szczegółowe wyko- 
nanie programu obchodu. 

Pow. Wilejski. 
— Lotny Oddział Okulistyczny Nr. 2 Wi 

ieńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego 
Krzyża pracował w Żodziszkach od dnia 15 
sierpnia do 15 września rb. Przez ten czas 
udziełono 11 tysięcy porad. Codziennie o- 
prócz tego, dokonywano około 20 operacyij, 

. nieraz bardzo skomplikowanych, jak: zdej- 
mowanie zaćmy, i tp. Nadzwyczajna  frek- 
wencja tłumaczy się ujęciem klientów przez 
personel i jego bezinteresowinością. Obecnie 
wszyscy operowani czują się dobrze i za 
pośrednictwem niniejszego pisma przesyłają 
wyrazy wdzięczności Polskiemu Czerwone - 
mu Krzyżowi. 

Ze smutkięm należy « jednak stwierdzić, 
że nie wszyscy chorzy byli leczeni. Wielu 
„bardzo, kierując się nieufnością, wrodzoną 
dla ludu tutejszego, bało się okazać swe bo 
lące oczy, by potem nie być operowanymi lub 
zmuszanymi do leczenia, Inni znowuż wy- 
mawiali się staremi latami i bliską śmiercią. 

4 nię chcieli się faiygować do przychodni, 
. nie myśląc o tem, że. rozsadnikami jaglicy 

dla całej okolicy, 
Wśród klientów, cierpliwie oczekujących 

w kolejce na wizytę lekarską, widzieliśmy 
nieraz małe dzieci z doskonale rozwiniętą 
įaglicą. Bez przesady można twierdzić, że 
połowa ludności gminy żodziskiej, wojstom 
skiej i wiszniewskiej jest zakażona jaglicą. 
Jeżeli zaś przyjmie się pod wwagę stan sa- 
nitarny naszej wsi, szczególnie ciasne laž- 
mie, wspólne naczynia do mycia się, nasu- 
wa się perspektywa, żę za kilka lat ludzi 
2. zdrowemi oczami będą należe do wyjąt 
ków. 

Jest to tylko jedna z czarnych stron na- 
szej ooklicy. Gdyby przyjechał oddział gruž 
liczny, miałby ten sam obraz, szczególnie w 
gminie wojstomskiej. 

Okolica nasza iest zupełnie pozbawiona 
stałej opieki lekarskiej. W Żodziszkach sej 

' mikowa przychodnia czynna jest tylko dla 
zwierząt. Obecnie z powodu marnej ceny in 

'wentarza, ludzie zupełnie do tej przychodni 
się nie zwracają. Dziwna rzecz, że Sejmik 
wilejski nie zainteresuje się bliżej tą sprawą 
i nie sprawdzi, ilu klientów 'ma przychodnia 
w. ciągu miesiąca. 

Czyżby naprąwdę, zamiast zupełnie bez 
<zynnej przychodni dla zwierząt, nie naieża- 
foby otworzyć przychodni lekarskiej, dla 
ludzi, której jest tak paląca potrzeba? 

Obserwator. 

MOŁODECZNO. 
— Z siekierą na brata. We wsi 

Łużki, gm. połoczańskiej został ciężko zra- 
Paa w o Jan Naumezyk, 

сН się tego t jego na tle pora- 
chunków osobistych. м 

— Ranny na zabawie. We wsi Do- 
masze gm. lebiedziewskiej podczas zabawy 
wynikła bójka podczas której został przebi- 
ty nożem Aleksander Sieraszkiewicz. 

SUDERWA 
Pow. Wileńsko-Trocki 

— Uroczystość wyświęcenia Ogniska SMP. 
W dniu 4 X. rb, odbyła się tutaj uroczy- 
stość wyświęcenia Ogniska miejscowego 
SMP. Uroczystość ta zgromadziła liczne za- 

stępy młodzięży z Korwi, Rzeszy, Kalwarji, 
Pikuciszek i innych miejscowości, wśród 
której prawdziwą i nadzwyczaj miłą atrakcją 
dla oka i duszy była młodzeż żeńska i mę- 
ska z SMP w Mejszagole. й 

_ Honorowe miejsca zajęli w „Ognisku”: 
p. Ździechowski Marajn — rektor USB. z 
rodziną, ks. Grabowski z Mejszagoły, ks. 
Korycki z Korwi, ks. Siemaszkiewicz z 
Dukszt popijarskich i ks. proboszcz z Szy- 

łan. Wyświęcenia Ogniska dokonał miejsco 
wy ks. proboszcz, po którem, oddając iw po 
siadanie lokai dla młodzieży stowarzyszonej, 
wzywał ją podniosłemi i serdecznemi słowy, 
by życie w tem Ognisku stałoby się wzerem 
cnót chrześcijańskich i obywatelskich. Ze 
słów ks. proboszcza pokazało się, że Ogni- 
sko powstało dzięki ofiarności pp. Żdzie- 
chowskich. 

Po przemówieniu przedstawiciela Związ- 
ku Młodzieży Polskiej w Wilnie specjałnie 
przybyłego na tę uroczystość, i prezesa SMP 
w Mejszagole druha Fijołka St. druchny 
SMP iw. Mejszagole wykonały deklamacje i 
śpiewy, wśród których wiązankę wiosenek, 
połączonych z deklamacją, jako wiązankę 
dla SMP, — zostało świetnie wykonane 
przez druchnę Tyszkiewiczównę Albertę. 

Wieczorem SMP odegrało sztuczkę p. t. 
„Werbeł domowy”, zakończoną  króciutką 
zabawą w Ognisku. „р-й“ 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelne] na Łitwie 
1 Bistorus!---szkice historyczne zł. 6, — 
Piacyd Jankowski (John of Dycałp) — 

życie i twórczość | - ZŁ 18.— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prol, Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
piesklego w Wlinia . 0.66 

„Żyrowice—łask krynice 0.54 
Pterwsze trudy I walki wi- ' 

tenskich kolejarzy . « 0.80 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE : 

EROR SIT NK TNKESS 

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru I-go zamies.ksły w Wilnie przy ul, Za- 
kretowej 2 na zasadzie art 1030 U. P. C. 
ogłasza, że w dniu 21 października 1931 ro- 
ku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. 
Słowackiego 17 w składach bocznicy kolejo- 
wej Domu Bankowego Т. Bunimowicz odbę- 
die się Sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do Zakładów Prze- 
mysłowych „Grzegorzewo* Grzegorza Kureca, 
składających się z 244.225 kilogramów tektu- 
ry (9769 paczek po 25 kilogramów), zasta- 
Na na sumę 11.491.93 dolarów amerykań- 
skich. 
Wilno, dnia 10 października 1931 r. 

Komornik Wł. Matuchniak. 

    

  

Ogłoszenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru I-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Za- 
kretowej 2 na zasadzie art, 1080 U.P. С. 
ogłasza, że w dniu 15 października 1931 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy zaułku 
Prywatnym 7 odbędzie się sprzedaź z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do 
Antoniego Morozowskiego, składających się 
z 2-ch domów drewnianych na rozbiórkę, 
oszacowanych na sumę 1.600 złotych. 

Komornik Wł. Matuchniak. 

Ę go organizacja naszych kolejarzy, 

Sk 

OFIARNOŚĆ RZESZ 
KOLEJOWYCH 

WOJEWÓDZKI KOM. KOL. LOPP. 

Kryzys gospodarczo - ekonomiczny, prze 
żywany przez wszystkie państwa i narody, 
uderzył przedewszystkiem w organizacje spo 
łeczne, filantropijne i oświatowe. I rzeczywi 
ście wszystkie te instytucje, które jeszcze 
przed paru laty prosperowaiy należycie, 0- 
becnie muszą wydatnie redukować zakres 
Swiych prac, a wielu nawet grozi całkowita 
likwidacja. Zgoła inaczej rzecz się ma z ist- 
niejącą od szeregu lat organizacją kołejarzy 
LOPP, Szeregi jej niety!łko, że nie zmniejszy 
ły się, lecz wykazują systematyczną tenden 
cję do wzrostu. Oto z ust prezesa kolejowe 
go LOPP. w Wilnie p.inż. Budkiewicza i 
kierownika propagandy p. Wyszkowskiego, 
dowiadujemy się szeregu ciekawych informa 

cyl. 
Tak zwany Wojewódzki Komitet Kolejo- 

wy LOPP na początku roku bieżącego liczył 
10 tysięcy członków rzeczywistych, stan któ 
rych w chwili obecnej iwzróst prawie o pół 
tora tysiąca, czyli stanowi obecnie prawie 11 
tysięcy 500 członków. Ponadto— jak się do 
wiadujemy —— istnieje porważna tendencja 
której inicjatywa wyszła z kół kolejarzy Su 
walszczyzny., aby w poczet członków orga 
nizacji zapisywać nietylko samego pracowni 
ka, ale.i jego najbliższą rodzinę: żonę, star 
sze dzieci. Świadczy to, z jednej strony o wiel 
kiem zrozumieniu potrzeby takich prac, jak 
obrony przeciwlotniczej i przeciwigazowej, 
z drugiej zaś o podatnym gruncie kolejarzy 
na którym tego rodzaju obywatelskie pomy 
sły wyrastają. 

żenieni zarządu Komitetu jest, aby w 
najbliższej przyszłości nie było pośród pra- 
cowniików kolejowych, zatrudnionych na te 
renie dyrekcji witeńskiej, ani jednego, który 
by nie był członkiem LOPP. * 

Przy tak otiarnem i karnem nastawienilu 
psychiki sfer kolejowych naszej dyrekcji, dą 
żenia są bliskie pozytywnego osiągnięcia. 
Ponadto o poczuciu obowiązkowości obywa 
telskiej i ofiarności rzesz kolejowych šwiad- 
czy jeszcze wynik ostatniego tygodnia obro 
ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej, zorga 
nizowanego w jednym z letnich miesięcy ro 
ku bieżącego. Pomijajac już wszelkie zbiórki 
i kwesty, któremi społeczeństwo jest wielce 
zmęczone i ziechęcone, pomijając również 
iż propagandowe tygodnie odbywają się na 
wąskim terenie stacji kolejowej, rok bieżący 
chociaż najcięższy rok depresji gospodarczej 
— dał stosunkowo lepszy rezultat, niż rok- 
ubiegły. Prowizoryczne obliczenia wiyniku 
finansowego VIII tygodnia lotniczego wyka 
zują przeszło 5 tysięcy złotych, wówczas, 
gdy w roku ubiegłym pomimo energji i za 
biegów, osiągnięto zaledwie 1500 zł. 

Dane te każdego nastrajają przeświadcze 
niem, że zespół pracowników dyrekcji dobra 
ny jest pod względem poczucia obowiązko- 
wości społecznej, szczęśliwie i że wskutek te 

znajduje 
się w wyjątkowo pomyślnych okoticzno - 
ściach, 

    

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

CZEKA! 

Giełda Warszawska 
z dnia 12 października 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: | 
8,87. Dolary 8,89, — 8,91, — 

Holandja 362,50 — 36340 — 361,60. 
Londyn 34,50 — 34,59 — 34,41. 
Nowy-York 8,92 — 8,94 — 8,90. 
N.-York kabel 8,926 — 8,925 — 8,945. 
Paryż 35,17 — 35,26 — 35,08. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26.36. 
Szwajcarja 175,10 — 17553 — 174,67. 
Berlin w obrotach pryw. 210. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 pożyczka budowlana 31,56—31. 
4 proc. inwest. 79—78,50. 
4 proc. inwestycyjna seryjna 81,50--82 
5 proc. konwersyjna 41,25. \ 
6 proc. dolarowa 60. 
7 proc. stabilizacyjna 55,50—58-—57,50. 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B 

G. K. 94. 
Te same 7 proc, 83,25. 
8 proc. obl. P. B. K. 93 
4 proc. L. Z: ziemskie 54,50 
5 proc. Warszawy 51,50—50— 50,50. 
8 proc. Warszawskie 63,75—66,25—64,50. 
8 proc. Częstochowy 56. 

10 proc. Lublina 71,50. 
8 proc. Łodzi 61, 

10 proc. Radomia 66,50. 

  

OGŁOS 
Powiatowy Zarząd drogowy w Mołodecznie podaje do wiadomości, 

drogi państwowej Nr, 3/25 odl km. 96 do 99 

6 proc. obligacje in. Warszawy 1926 VII 
i IX em. 34,50. 

Akcje: B. Polski 110 
Węgiel 17. Lilpop 12,75. 

że odcinek 
między Smorgoniami i Lebiedziewem zcstał 

otwarty dła ruchu publicznego po ukończeniu przebudowy jezdni. 
J. Mironowicz. 

Kierownik Powiatowego Zarządu 
drogowego 

Stefanus 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta 
TAN ANAMA TOGO | DEKA CZCZO GREC DO ODPARCIA BS 

  

ЭАА 

Osiredi zen    
Seans wieczorowy 

Wielki sensacyjny 
dramat 

godz. 6 — 8 — 10 17 

Od wtorku dnia 13 b m. 1931 r. od godz. 4—6 dla młodzieży 
Nad 

program „Bicz prawa" „Cud nad Wisłą" 
PROKURATOR OSKARŽA“ potężna kreacja Bernarda Gótzke, 

Nad program „Miljonowy Spadek'' wesoła komedja w 6 akt, Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz, 3,30 do 10 w. 

  

Dźwiękowy kino-teatc 

„HOLLYWOOD   

  

X -2'/ Grimo) 
Powtórzenie premiery! Wszechświatowy Przebój Dźwiękowy 

reżys. Józefa von Sternberga 

MARLENA DIETRICH 
lej parte VICTOR MAC LAGLEN 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

w roli gł. uajsłynniejsza 
gwiazda doby obecnej 

Dźwiękowy kino żeatr 

„HELIOS“   

W celu d .nia możności obejzenia tego super tilmu najszerszym warstwom publiczności, będzie on wyświetlany dziś I jutro 
w dwóch aajwiększych kinach: „HELIOS* i „HOLLYWOOD*. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.15, 
Honorowe bilety nieważne. Wkrótce największe przeboje sezonu: „Hadżl Murat" z Iwanem Mozżuchinem i „10-clu z Pawlakz*. 

  

EŹ wiNOWE KINO 

C6/INS 
ŁÓDŹ PO 

Dziś! Potężne arcydzieło dźwiękowe. 

DWODKA $ 4 
od życia i ludzi, toczy się zajadła walka o kobietę. Najsłynniejsze gwiazdy ekranu; JACK HOLT 

Na dnie morza 
w odległości 400 mtr. 

DOROTHY REVIER i RALPH GRARES. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

WMI sz gr. tel. 16-41 Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o g. 4, 6,8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

Dźwiękowy Dziś! Najpiękniejszy 100 proc. 
Kino-Teatr dźwiękowy film świata % o A B R © € d 

STYLOWY”: Monumentalny epokowy dramat w 12 zkt. W rol. gł, Maurice Chevalier i Jeanette Mac Donald. 
= > A ons! Następny program: Nowa realizacja i opracowanie jako niepodzielna udźwiękowiona całość 

Wielka 36 n = „Hrabina Paryža“ Emil Jannings, W. Gajdarow, Lya de Putti, Mia May w rolach głównych.     
Polecając się łaskawym wzglę- 

dom Szanownej Klijenteli uprzej- 

mie donosimy, iż f1ma nasza 

„UINL 
została przeniesiona na 

d.Wileńskąro«Nr. 26 
в 

T i 
Kursy przygotowawcze 

dia prywatystów, eksternistów i 
do korpusu Kadetów 

otwierają się z dniem 1 listopada r. b. 
Równocześnie kilka uczni szkół 

powszechnych lub średnich znajdzie 
odpowiednie pomieszczenie, opiekę i 
pomoc w naukach w Pensjonacie. 
Zgłoszenia do Dyrekcji ul. Piotra i 

Pawła Nr. 13. 

ROA YAOT YA 
OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony  prześerg 
ofertowy na dostawę następujących materja 
łów drzewnych: BE 

tarcicy miękkiej sosnowej w ilości 3.000 
metrów sześciennych, 

kłoców sosnowych w ilości 2.400 metrów 
sześciennych, s 

słupów telegraf. sosnowych 6.800 sztuk. 
Oferty (w: zapięczętowanych i załakowa- 

nych kopertach naieży składać w Prezydjum 
Dyrekcji Okręgowej K.P. w Wilnie do godzi- 
ny 12 dnia 15 listopada 1931 roku. : 

Szczegółowe przepisy do co składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa i warunki techniczne na 
dostawę wyszczególnionych wyżej materja- 
łów są do przejrzenia w wydziale zasobów 
Dyrekcji Okręgowiej Kolei Państwowych w 
Wilnie (III piętro, pokój 38). 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 
1931 roku o godzinie 12 w Dyrekcji Okręgo 
wej K. P. w Wilnie. 

TJ AJ k M MS 

  

  

      

wielki wybėr 

poleca 

skład mebli 
    
B. Łokuciewski iii 3 
L) A) 

Pianina I fortepiany 
nowe i używane па 
raty i do wynajęcia 

Kijowska 4-—/0 
H. Abeiow 

  

FED WA PEZET” 

" fakuszerki| 
KBRKNIN ENN IS A 

  

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się nl. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów. 

lenowego oraz 

  

GABINET   

KURSY WIECZOROWE 
jednoroczne Meljoracyjne, Miernicze, Drogowe, Żeńskie Tech- 
niczno-Kreślarskie, Nowoczesnej Obróbki Metsli i spawania acety= 

Elektrotechniczne o 
uruchamia w dniu 15.X 1931 roku. 

Towarzystwo Kursów Technicznych w Wiinie. 
w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie przy ul. 
Holenderni 12. Wykłady rozpoczną się 15 października i trwać 
b.dą do miesiące meje; po ukończeniu Kursów i złożeniu egza- 
minów absolwenci otrzymają Świadectwa. Nauka osśbywa się na 
Kursach w godzinach wieczorowych—od godz. 17 do 21, Oprócz 
wykładów teoretycznych słuchacze odbywają także Ćwiczenia 
praktyczne w zakresie swej Specjalności. 
i Nowoczesnej Obróbki Metali przyjmowawi są kandydaci posia- 
dający praktykę i świadectwa o ukończeniu 5 oddziałów szkoły 
powszechnej, ! # pozostałe kursy kandydaci muszą mieć szkołę 
powszechną ukończoną, natomiast praktyka nie jest wymagana, 
Na Kursy drogowe przyjmowani będą także i ci kandydaci, któ- 
rzy praktyki nie mają, lecz ukończyli całkowity kurs szkoły po- 

Szczegółowych informacji 
Kursów (Wilno, Holendernia 12) w godzinach od 17 do 19. 

poziomie mistrzowskim 

Na Kursy Drogowe 

o przyjęcie na Kursy przyjmowane będą do 
udziela kancelarja   

  

Racjonalnej т 
hnej. Podania kosmetyki | gna 15X b. r. 

leczniczej "Ki 1 
WILNO, 

Mickiewicza 31—4 
kobiecą 

Urodę;s=;:: 
je, dosko- 

nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. 5 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

  

na/berėL2 Mi k i 

zamieczana MIESZKANIA 
3 pokoje z kuchnią z 
wszelkiemi wygodami 

    

poprawia, pielę nuje 

oraz usuwa wady skóry w Corodzie, tanio do 
Kosmetyki wynajęcia, Ul. Karpac- 

J. Hryniewiczowej. T N l 

ul. WIELKA AM 18 m4. A 0 

W. Z. P. JMA M umeblowany do wyna- 
jęcia. Na życzenie do- 

Objazdowa 6, m. 7. 

5-pokojowe w centrum 
miasta, Świeżo grun= 

Cerę 

Gabinet O 

d Ce di6 ka 5 
Leczniczej 

duży sło- 
Przyj.wg. 10-11 4-7 Pokó eb . y 

bre obiady. Wilno, ul. 

MIESZKANIE 

townie odnowione Z 
Mieszkanie 

0 3 pokojach z kuch- 
nią i rzedpokojem, 
dwa wejścia, z elektry- 
czne ścią, parterowe, do 
wynajęcia od 1 listo- 
pada. Chocimska 14. 

Jakóba 16 m. 5 róg 3-go 
Maja. Oglądać można 
codziennie od 11—4g. 

K DĄ 
Wilno, ui. Niemiecka 3, m. 6. 

4 m, 3. 

  

wanną i pokojem dlanuje mierniczy przy- 
służby, Wilno, ul. Św. 

PIANINA, FORTEPIANY | 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 

    
    

      

  

. ооы ао мл нра is 

a už e Planina i forteplany Ładne "ww: 7" Koreckie A „ Koreckiego. 
pokoją НВ Ješėi“ 2 eu eik 564 balkonem do wynaję- p 
cia. Wilno, ul, Ofiarna Nate re 

owocowy to Sprzedam SA DLK 
45 ha ziemi w Gu-towny wkład gospodar- 
dziszkach w odległości ski. DRZEWEK z peł- 
3 klm. odst, Turmont, ną gwarancją dostarcza 
wiadomość: Warszawa, w cenie w stosunku do 
Rakowiecka 4, Czar- ich jakości bardzo nis= 

nocki. kiej Zakład Sadowni= 
—w czy „Glinka" (własność 

Plan majątków Krakowskiego  Towa- 
y ziemskich, rzystwa Ogrodniczego) 

parcelację oraz wszelkie w Prądniku Czerwo= 
prace miernicze wyko- nym p. Kraków. 

tel, 170-33. 

  

  

włodzimierz ZEJTC A e imierz 
Barstówicze, Sadowa Okazyjnie 

11 telefon Palta zimowe damskie 
  

OSTRZE 
й Pewne Firmy w Wilnie rozlewają swoje 

bė) malowartošciowe piwo w używane butelki 
ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU 

w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
P>; 3 „Patent“ 

Konsumentėw 

  
NE 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami | 

prosimy nważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
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i męskie, garnitury, su- 
kienki. różne futra, ko- 
żuchy, skórki futrzane, 
różne  materjały na 
damskie i męskie ubra- 
nia, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i try- 
kotaże, obuwie, dywa- 
ny perskie, różne meb- 
le stołowe i sałonowe, 
elektroluxy, kasy ognio 
trwałe, serwis angielski, 
maszyny do szycia i 
pisania, pianina i for- 
tepjany, 2 motory ele- 
ktryczne, samochody, 
motocykle, brylanty, 
zegarki i wiele różnych 
pozostałych z licytacji 

fantów sprzedaje 
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SYDNEY REILLY. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Pozostałem w tyle i szedłem za A- 

leksandreni w odległości pięćdziesięciu 
kroków. Na szczęście znów zaczął pa- 
dać deszcz. Była to bardzo szczęśliwa. 
okoliczność, ale przemokłem do szpiku 
kości. Zdawało się, że wszystko jest w 
porządku. Aleksander schował się w 
cieniu dużęgo domu i dał znak, żebym 
podszedł. 

° — Proszę zaczekać tu, — szepnął, 
kiedy zbliżyłem się. — Coś jest nie w 
porządku, Na statku pali się Światło. 
Van - der - Boch obiecał zapalić to 
światło, jeśli nie można będzie wejść 
na pokład. Niech pan tu zaczeka, a ja 
pójdę na wywiad. 

Wierny przyjaciel zniknął pod de- 
szczem na przystani. Wrócił przestra- 
szony i zdenerwowany: ч 

— Na statku pali się latarnia syg- 
nałowa, a marynarza, który miał nas 
tu czekać, niema. Coś się musiało stać. 
Trzeba prędzej wracać na Kamienoo- 

- strowski.... 
—. Za późno, Aleksandrze... 

śmy złapani! 
Za plecami fryzjera wyrosła nagle 

wysoka postać. Chwyciłem za rewol- 

Jeste- 

„Wer. е 

Nieznajomy, w długiej bluzie prze- 
pojonej oliwą, zwrócił się do mnie po 

- niemiecku: 

AR Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Panie Bergman?.. Jestem mecha 
nikiem tego statku. Widziałem pańskie 
ga przyjaciela, kiedy rozmawiał z mo- 
im kapitanem i poznałem go. Panie 
Bergman, na pokładzie siedzi komi- 
sarz, a dopóki on tam jest, niema mo- 
wy o wprowadzeniu pana na nasz sta- 
tek. 

— Kiedyż komisarz wyjdzie? ? 

— Kiedy statek podniesie kotwicę, 
— brzmiała obojętna odpowiedź. 
Komuniści podejrzewają coś. Wczoraj, 
kiedy p. Wan - der - Boch- nie był na 
pokładzie, zjawił się jakiś obdartus i 
zadawał rozmaite pytania. Bardzo 
chciał wiedzieć, dokąd poszedł kapitan, 
a kiedy p. Van-der-Boch wrócił, oka- 
zało się, że był śledzony. Dziś znów 
zjawił się komisarz i oglądał wszyst- 
kich marynarzy. Van - der - Boch nie 
chce kłócić się z bolszewikami, bo do- 
brze u nich zarabia. Dlatego to teraz 
częstuje komisarza w swojej kajucie. 
Komisarz jest bardzo czuły i chce ży- 
czyć nam w chwili odjazdu z brzegu 
szczęśliwej drogi. On nie ruszy się, 
dopóki nie odjedziemy! 

— Kiedyż więc będę mógł dostać 
się na pokład? 

— Kiedy 
brzeg. 

komisarz zejdzie na 

— A jeśli on nas zobaczy? 
— Panie Bergman, komisarz wyj- 

dzie na brzeg w takim stanie, że nie 

będzie mógł nas widzieć! 
Koło godziny pierwszej po półno- 

cy wyniesiono na brzeg pijanego komi 
sarza. Požegnatem się śpiesznie z A- 
leksandrem i pobiegłem  wślad za 
mechanikiem na przystań, skąd zabra- 
ła mnie łódka, która dowiozła nas do 
okrętu. 

Van-der-Boch przygotował mi ciep 
łe, suche ubranie na zmianę. Chlupo- 
tanie wody pod stopami doprowadza- 
ło mnie do szaleństwa: czułem się, jak 
człowiek, który przez długie dnie du- 
sił się i nagle odetchnął pełną piersią, 
šwiežem, ożywczem powietrzem, 

Zwolna tonęły w oddali światła 
Piotrągrodu. 

Przed nami szumiało i kołysało się 
morze! Helsingfors, Kopenhaga, Ang- 
dja! W tej chwili gdybyśmy nawet 
wpadli pod ogień niemieckich statków 
wojennych koło Rewla, wydałoby się 
to głupstwem i igraszką w porównaniu 
z tem, co było. Wiatr poranny rozpę- 
dzat chmury. Gdzieniegdzie na niebie 
błysnęły gwiazdy. Na wschodzie zaczę 
ło szarzeć.... 

Wracałem do Anglji — ojczyzny 
wolności!.. PN 

— Dokąd płyniemy? — zapytałem 
Van - der - Bocha. 

— Do Rewla. 

Drukarnia Wydawnicza „S 

CZESČ IL 

OPOWIADANIE PANI 
REILLY ` 

ROZDZIAŁ I 

PROWOKATOR 
.„.Była jedenasta godzina rano. Sie- 

dzieliśmy oboje z Sydneyem w sałoni- 
ku, układając plany, dotyczące naszej 
podróży do Francji. Postanowione by- 
ło, że jedziemy w przyszły piątek. Słu 
żąca weszła, meldując wizytę jakiegoś 
Wornera. 

Gość wszedł. Nie było w nim nic an- 
gielskiego, prócz nazwiska. Czarna, nie 
porządnie utrzymana broda zakrywała 
prawie całą jego twarz: chłodne, nie- 

bieskie oczy przyglądały się nam u- 
ważnie z pod gęstych brwi. Wzrostu 
wysokiego, o atletycznej budowie cia- 
ła, zbyt długich rękach, które opuścił 
bezwładnie, człowiek ten przypominał 
wielką małpę. Zauważyłam, że przy 
całem opuszczeniu i niedbalstwie, dło- 

nie miał delikatne, białe, a paznogcie 

starannie utrzymane. 
— Ohciałoym pomówić z panem 

na osobności, — zwrócił się dziwny 
nieznajomy da męża. : 

Głos miał przyjemny i żaden ak- 
cent nie zdradzał jego narodowości. 

— To moja żona, — odpowiedział 
Sydney, — nie mam tajemnic przed 

  

— Jak pan-uważa, — wzruszył ra 
mionami p. Worner. — Ale sprawa, 
której przychodzę, jest ściśle poufna. 

Po pauzie dodał: 
— To sprawa polityczna. 
Sydney nie odpowiedział. Gość do- 

dał, po krótkiej pauzie: 
— Tu chodzi o Rosję. 
Zauważyłam błysk w oczach Syd- 

neya. Z niecierpliwością oczekiwał 
wiadomości z Rosji i słowa przybysza 
wzbudziły w nim gorące zaciekawie- 

nie... / 
— Proszę mówić dalej, — rzekł, 

gdy Worner milczał. — Moja żona mo 
że słyszeć wszystko. 

— Przyjechałem z Moskwy. 
— А! — wyrwało mi się miniowoli. 
Worner obrzucił mnie zimnem, wro- 

giem spojrzeniem i powtórzył: 
— Właśnie przyjechałem 

skwy. 
— Jakże tam jest teraz? — zapy- 

tał Sydney. 
— Gorzej być nie może. Ludność 

jęczy i czeka wybawienia. Ale nie 
mamy wodza. Niema nikogo, ktoby or 

ganizację złączył i pracę w niej qchnął. 

Oczy moje zatrzymały się na lewem 
uchu p. Wornera, nawpół osłoniętem 
kosmykami włosów. Na ucliu tem by- 
ły charakterystyczne blizny. $ 
« —- Pan stworzył w Rosji doskona- 
łą organizację, kapitanie Reilly. Zebra 

z Mo- 

liśmy jej resztki i rozpoczęliśmy robo- 

tę na nowo. Pańscy pomocnicy pracu- 
w ją teraz z nami. Pan pamięta Bałko- 

wa? On jest z nami. Pamięta pan Tiu- 
kowa?- Alwendorfa? Boristawskiego? 
Oni wszyscy są teraz z nami, Wcześ- 
niej, czy później skręcimy kark „czer- 
wonym* i uwolnimy Rosję. Ale pan 
zna Rosjan! My mówimy, dyskutuje- 
my, rozmyślamy, naradzamy się, «pra- 
cowujemy doskonałe plany, a przy | 
tem opuszczamy jedną dobrą okazję 
za drugą. Ech! Ręce opadają czasami. 
Panby zapłakał, kapitanie Reilly, gdy 
by pan wiedział, jakie mieliśmy r oż- 
liwości i jak idjotycznie zmarnowali- 
śmy je! Wszyscy rwiemy się do czynu, 

ale kiedy trzeba mieć odwagę, wziąć 

na siebie odpowiedzialność i popro- 
wadzić za sobą innych, na to nikt się 
nie zdecyduje. Przyszliśmy wiżc do 
przekonania, że potrzebny nam jest 
wódz. W tej sprawie przyjechałem do 
pana. 

wieka wywarły ogromne wrażenie na 
moim mężu. Z trudnością tłumił wzru- 
szenie. - PL 

DCN) 

ЭК 
i 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

Widziałam, że słowa tego czło- 
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