
    

Rok VIII. Mr. 218 (2160). 

Naiežnošė pocztowa opiaco 1a ryczaitem. 

Wilno, Wtorek 22 Wrzešnia 1931 r. Cena 20 oroszy. 
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Zjazd Organizacyjny Rady Wojewódzkiej B.B. W.R. 
Obrady popołudniowe. Zagajenie sen. W. Abramowicza. 

W niedzielę o g. 11-ej w t. zw. Ma- 
łej Sali przy ul. Końskiej I nowomia- 
nowany na miejsce ś. p. Tadeusza 
Hołówki prezes poselskiej i senator- 
skiej grupy regjonalnej senator mec. 
Witold Abramowicz otworzył w obec- 
ności 400 osób obrady zjazdu organi- 
zacyjnego Rady Wojewódzkiej BBWR 

W zjeździe poza delegatami rad 
powiatowych, rady grodzkiej w Wil- 
nie i 52 organizacjami społecznemi i 
zawodowemi wchodzącemi w skład 
BBWR zauważyliśmy -p. Wojewodę 
Wileńskiego Zygmunta Beczkowicza, 
Ambasadora Rzeczypospolitej w St. 
Zjednoczonych Ameryki Północnej Ty 
tusa Filipowicza, b. ministra posła 
Bogusława Miedzińskiego z Warszawy 
J. M. Rektora U. S. B. prof. Janusz- 
kiewicza, oraz kilkudziesięciu posłów, 
senatorów i przedstawicieli władz, spo- 
łecznych i instytucyj gospodarczych. 

W pierwszych słowach swego za- 
gajenia sen. Abramowicz z uczuciem 
wspomniał o tragicznym zgonie b. 
prezesa Ś. p. Tadeusza Hołówki, co ze- 
brani wysłuchali w pozycji stojącej. 
Następnie przewodniczący wezwał, 
by zwrócić się myślą do tych, którzy 
mózgiem i sercem pracy państwowo- 
twórczej w latach ostatnich przewo- 
dzą proponując wysłanie depesz hoł- 
downiczych do P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej prof. Ignacego Mościckiego, 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, Premjera Aleksandra 
Prystora i prezesa naczelnego BBWR 

  

posła Walerego Sławka. (Depesze te 
przyjęte burzą oklasków podajemy na 
innem miejscu). 

Cele i zadania Rady Woje- 
wódzkiej. 

Przewodniczący sen. Abramowicz 
w krótkiem, jędrnem przemówieniu 
streścił cele i zadania nowopowstają- 
cej Rady Wojewódzkiej BBWR, 
stwierdziwszy, że zjazd jest przełomo- 
wym momentem w organizacji BBWR 

BBWR reprezentując najszersze 
masy społeczeństwa Wileńszczyzny i 
interesy tych mas wykazał już dosta- 
tecznie siłę i potęgę swych wpływów. 
Dziś chodzi o to aby te masy wzięły 
udział w pracy twórczej organów na- 
czelnych w państwie, aby za pośredni 
ctwem Rady szły na warsztat pracy 
ciał ustawodawczych i rządu — w go- 
towej gruntownie obmyślanej formie 
żywotne postulaty naszego kraju. 

Ludność Wileńszczyzny odznacza 
się poważnym stosunkiem do spraw 
państwowych, nie zdradza nigdy skłon 
ności do kłótni i waśni. Nikt dziś 
przynależący do BBWR. nie myśli o 
załatwianiu porachunków partyjnych, 
o wygrywaniu swoich atutów z tytułu 
tej przynależności. 

Można twierdzić, że działalność 
Rady Wojewódzkiej cechować będżie 
jaknajlepsza wola w stosunku do о- 
mawianych przez nią zagadnień i po- 
trzeb ziemi Wileńskiej. 

Przemówienie posła Miedzińskiego. 
Otrzymawszy głos od przewodni- 

czącego b. minister poseł. Bogusław 
Miedziński zaznaczył, iż prezes Sła- 
wek, nie mogąc z powodu uroczystoś- 
ci częstochowskich przybyć do Wił- 
na, wydelegował go w swem zastępst- 
wie, ażeby wysłuchał głosów przedsta- 
wicieli Ziemi Wileńskiej, należących 
do obozu, który przyjął na siebie od- 
powiedzialność za losy państwa. 

Odpowiedzialnością — mówił p. 
poseł Miedziński, z nikim dzielić się 
nie potrzebujemy i nawet nie mamy 
zamiaru. 

Takie stanowisko obozu Marszałka 
Piłsudskiego jest w Polsce rzeczą no- 
wą. 

Wiemy dobrze, jak to w pierw- 
szym okresie historji odrodzonej Pol- 
ski rządy partyjne wypierały się w ka- 
żdym trudniejszym momencie odpo- 
wiedzialności, wogóle były tak skon- 
struowane aby każdy biorąc udział 
w ich pracach mógł odpowiedzialność 
z łatwością zrzucić na barki innego. 

To właśnie, że rząd nasz i obóz, na 
którym znajduje oparcie śmiało i wy- 
raźnie mówi o swej odpowiedzialności 
sprawia, iż obecnie z niezmiernie tru- 
dnej ogólnoświatowej sytuacji, Polska 
wychodzi zwycięsko. To nam dało od- 
porność, — tak iż możemy sobie po- 
wiedzieć, iż do wzięcia na siebie odpo 
wiedzialności za losy państwa mieliś- 
my tytuł i prawo. 

Z siłą mówca stwierdza, iż gdyby 
w tej dobie były w Polsce rządy par- 
tyjne mielibyśmy wyścig ucieczki 
przed odpowiedzialnością. 

Dalej daje mówca gruntowną ana- 
lizę sytuacji politycznej na świecie, 
wywołanej kryzysem gospodarczym 
wykazując, iż Polska wychodzi z tych 
opresyj ręką obroną, w przeciwieńst- 
wie nawet do najsilniejszych organiz- 
mów państwowych i gospodarczych, 
na kontynencie, które trudnościom nie 
podołały. 

W mniemaniu wszystkich taka nie 
zwalezona potęga, (nawet po przegra- 
nej wojnie) jak Niemcy — w dobie o- 
statniej doszły do bankructwa i bła- 
gają swych wczorajszych wrogów о 
ratunek. 

Polska u nikogo pomocy nie prosi 
i jej nie potrzebuje. 

Zachwiała się nawet w swych pod- 
stawach finansowych Anglja, której 

waluta przetrwała okres wojen napole- -. 
ońskich i bez najmniejszego drgnię- 
cia przetrwała wojnę światową. Fakt, 
że nasza waluta pozostała niezachwia- 
ną napawać nas musi rzetelną dumą. 

Znaczy to wszystko, że ci, co obec- 
nie w Polsce rządzą dobrze interesów 
państwa na forum międzynarodowem 
pilnowali. 

Opozycja nasza normuje dziś fra- 
zes: kryzys zaufania. Tak w istocie 
ten frazes można dziś zastosować do 
wszystkich państw za wyjątkiem Pol- 
ski. Ze spokojem obserwujemy zjawi- 
sko w inych państwach ucieczki od 
własnej waluty, ucieczki od systemów 
rządzenia, nowe pod wpływem kryzy - 
su i słabości rządów szeregu państw 
ruchy społeczne, strajk w marynarce 
angielskiej, wówczas, gdy u nas panu- 
je bezwzględny ład i spokój, a nie nie 
jest przecież większą oznaką zaufania 
społeczeństwa do rządu, jak brak ja- 
kiegokolwiek ruchu niechęci o charak- 
terze masowym. 

Dzieje się to dlatego, że rząd po- 
stępuje stale w myśl wytyczonych li. 
nij i nie waha się nawet przed zasto- 
sowaniem środków ostrych, lecz w 
skutkach swych zbawiennych. 

Dowodem, niepopularne posunię- 
cie, jak redukcja pensyj urzędniczych 
i redukcja etatów, co było jednak ko- 
niecznością. 

Po tych wywodach mówca jeszcze 
raz nawiązał do światowych zagad- 
nień politycznych, udawadniając, 5 
zepchnęły je na plan drugi zagadnie- 
nia gospodarcze. 

Zło jednakowoż tkwi w tem. że 
państwa nie zdobyły się dotąd na rze- 
telne gwarancje pokojowe względem 
siebie, że kruche są podstawy trakla- 
tów pokojowych. 

W wysiłkach międzynarodowych, 
zmierzających do naprawy tego stanu 
rzeczy Polska bierze wybitny udział, 
tak, iż nie do pomyślenia jest, aby sta- 
nowisko jej nie znajdowało posłuchu 
i respektu. Jeśli chodzi o sprawę Ro- 
sji sowieckiej, to we Francji najszer- 
sza opinja śledzi i pilnuje posunięcia 
rządu, czy aby ten coś nie czyni bez 
wiedzy Polski. 

Pozycję Polski i jej rządu charak- 
teryzuje nieustanny, zwycięski marsz 
naprzód. 

Referat o wszechświatowym kryzysie 
gospodarczym 

Ambasadora Tytusa Filipowicza. 

Świetny zkolei referat na temat 
wszechświatowego kryzysu 'gospodar- 

czego wygłosił, proszony o to specjal- 
nie, bawiący w Polsce na urlopie Am- 
basador Rzeczypospolitej Polskiej w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej p. Tytus Filipowicz. 

Referat ten p. ambasador Filipo- 
wiez rozpoczął od wyrażenia podzię- 
kowania prezydjum organizacyjnemu 
zjazdu w osobach pp. prezesa sen. Ab- 
ramowicza i posłów Wędziagolskiego 
i Dobosza za zaproszenie go na zjazd, 
wskazując na konieczność i celowość 

utrzymania kontaktu pomiędzy repre- 
zentantami Rzeczypospolitej zagrani- 
cą, decydującymi grupami polityczne- 
mi w kraju. 

Obszerne to przemówienie zamiesz- 
czamy w streszczeniu. Przemówienie 
swe p. ambasador poświęcił analizie 
kryzysu wszechświatowego, zatrzymu- 
mując się dłużej na objawach tego 
kryzysu w Stanach Zjednoczonych. 

Podkreśliwszy powszechność kry- 
zyu w Europie p. ambasador stwier- 
dził m. in., że skutki ciężkiej sytuacji 
ogólnoświatowej dają się również od- 
czuć we wszystkich ważniejszych pań- 
stwach kuli ziemskiej, wśród których 
w niezmiernie ciężkiej sytuacji zna- 
lazła się Australja. Z tej powszechnoś- 
ci kryzysu widać, jak ścisły związek 
zachodzi między organizacjami gospo- 
darczemi wszystkich krajów. W sta- 
nach Zjednoczonych kryzys odbił się 
niemniej dotkliwie. Przyczynę tego 
stanu rzeczy w Stanach Zjednoczo: 
nych, jak stwierdził p. ambasador jest 
przedewszystkiem nadprodukcja. 

Produkcja Stanów Zjednoczonych 
w myśl stwierdzenia pewnego ekono: 
misty amerykańskiego jest tak wiel: 
ka, że mogłaby zupełnie uzasadnić ta. 
ki stan rzeczy, przy którym 2/3 lud- 
ności Stanów Zjednoczonych mogły: 
by od wczesnej młodości do późnej 
starości nierobić nic, poza grą w foot- 
ball. Pozostała część ludności, pracu- 
jąc, doskonale zaspokeiłaby wszyst- 
kie potrzeby tamtych. 

Mówca przytacza szereg danych, 
wymownie ilustrujących rozmiary kry 

   
    

  

zysu w St. Zjednoczonych. Ilość bez-- 
robotnych wynosi tam 7 miljonów, 
według przewidywań pesymistów, te- 
gorocznej zimy dojdzie do 10 miljo- 
nów. 

Akcja pomocy bezrobotnym znaj- 
duje się w ręku specjalnej rady przy 
komitecie ministrów, który koordy- 
nuje działalność poszczególnych in- 
stytucyj społecznych. Współdziała w 
tej akcji także Czerwony Krzyż który 
od rządu nie otrzymuje żadnych sub- 
sydjów. Bezpośredniej pomocy ze 
skarbu państwa, bezrobotni w Stanach 
Zjednoczonych, jak wiadomo — nie 
otrzymują. 

Szereg poczynań rządu zmierza do 
uregulowania życia ekonomieznego 
Stanów Zjednoczonych. Przedewszyst 
kiem Prezydent Hoover wysunął ha- 

sło nieredukowania płacy i ilości ro- 
botników. W ostatnich czasach po- 
wstała myśl przejścia na 5 godzinowy 
dzień pracy. W razie potrzeby rząd 
ucieka się do bardzo drastycznych 
środków, zmuszając np. siłą do zamy- 
kania części szybów naftowych dla 
przeciwdziałania nadprodukcji nafty. 

Chcąc utrzymać ceny zboża na do- 
tychczasowym poziomie, rząd powo- 
łał do życia specjalną instytucję Fede- 
ral Farm Board, która zajmuje się ak- 
cją skupu zboża w ogromnych iloś- 

« ciach. 
Pomimo: tych wszystkich środków 

kryzys w Ameryce trwa i obniżenia 
produkcji nie dało się osiągnąć w tym 
stopniu, jak się spodziewano. 

Jako rzecz charakterystyczną pod- 
kreśla p. ambasador — odchylenie się 
rządu amerykańskiego od dotychcza- 
sowej linji bezwzględnego przestrze- 
gania zasady niewtrącania eię do go 
spodarki prywatnej. Daje się zauwa- 
żyć pewne odchylenie wprzeciwnym 
kierunku. ! 

Przechodząc do sytuacji w Polsce, 
p. ambasador Filipowicz zaznacza, że 
wojna celna z Niemcami okazała się w 
swych skutkach obecnych korzystna 
dla Polski. Dzięki niej Polska pozo- 
stała niezależną pod względem gospo- 
darczym od Niemiec. Gdy cały orga- 
nizm ekonomiczny niemiecki począł 
chylić się ku przepaści bankructwa, 
Polska zachowała swą sprężystość go- 
spodarczą. 

Następnie mówi p. ambasador o 
konieczności większego zbliżenia po- 
między polskiemi i amerykańskiemi 
sferami gospodarczemi, stwierdzając, 
że w chwili obecnej daje się zauważyć 
w Stanach Zjednoczonych coraz-więk- 
sze zrozumienie doniosłości roli gospo 
darczej państwa polskiego i jego sił 
żywotnych. 

Po referacie tym p. prezes Abra- 
mowicz podziękował imieniem zebra- 
nych p. posłowi Miedzińskiemu i p. 
ambasadorowi Filipowiczowi za ich 
świetne przemówienia, poczem zarzą- 
dził przerwę obiadową, nadmieniając 
iż w drugiej części obrad winni wziąć 
bezwględnie udział delegaci organiza- 
cyj powiatowych i desygnowani do 
Rady Wojewódzkiej przedstawiciele 
organizacyj społecznych i zawodo- 
wych. 

BETA ESS ETD 

Proces b. więźniów brzeskich 
odbędzie się 26 października. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na dzień 26 października r. b. wyznaczony został proces byłych 
więźniów brzeskich w Sądzie Okręgowym warszawskim. 

Skład sędziów nie został jeszcze ustalony. 

Memorandum rządu polskiego 
o stanie zbrojeń w Polsce. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dnia 14 b. m. minister Zaleski zło- 
żył w Sekretarjacie Ligi Narodów me- 
morandum o stanie zbrojnem w Pol: 
sce. 

Jak wynika z tego memorandum 
marynarka polska posiada 2 kontrtor- 
pedowce, 3 łodzie podwodne, 5 torpe- 
dowców, 2 kanonierki, 4 poławiacze 
min, 1 statek hydrograficzny, 1 tran- 
sportowiec, 1 żaglowiec szkolny i kil- 
ka jednostek rzecznych. Lotnictwo 
posiada 346 samolotów bojowych i 
354 samoloty szkolne. W marynarce 
służy 3108 ludzi, z czego 275 oficerów 
i 647 podoficerów. W lotnictwie 7929 
ludzi z czego 655 oficerów. Siła zbroj- 
na lądowa składa się z 265.980 ludzi 
z ezego 17.090 oficerów i 34.585 po- 
doficerów. Pozatem w K. O. P-ie słu- 
ży 26.611 ludzi, w policji 31.675 ludzi 
i w Straży granicznej 5.985 ludzi. 

Budżet wojskowy wynosi 847 milj. 
złotych. 

Jednocześnie rząd polski złożył w 

Sekretarjacie L. N. memorandum, w 
którem po zaznaczeniu, że Polska od 
10-ciu już lat usilnie pracuje w celu 
zabezpieczenia pokoju, podejmując 
nawet nieraz inicjatywę w tym kierun 
ku stwierdza, że ograniczenie zbrojeń 
nie mogłoby mieć miejsca bez: odpo- 
wiedniego ekwiwalentu w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Każde postanowienie 
Konferencji rozbrojeniowej, która ma 
się zebrać w lutym 1932 roku pod tym 
kątem widzenia będzie przez rząd pol- 
ski traktowane. Z położenia politycz- 
nego Polski wynika, że może być ona 
zaatakowana naraz z kilku stron, a 
stan armji nie odpowiada potrzebom 
dostatecznego zabezpieczenia kraju. 
Zmusza rząd polski do takiego stawia- 
nia sprawy rozbrojenia i smutny przy- 
kład z końca XVIII wieku. Wówczas 
Polska rozbroiła się, lecz zaraz zosta- 
ła napadnięta przez sąsiadów i utraci- 
ła niepodległość. 

W Warszawie spokojnie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z wypadkami w Lon- 
dynie wczoraj w Warszawie obrado- 
wano w łonie czynników rządowych 
nad sytuacją wytworzoną na rynku 
angielskim. W wyniku obrad stwier- 
dzono, że krach angielski nie odbije 
się na systemie finansowym Polski. 

„Giełda warszawska odbyła swe 

zebranie normalnie, aczkolwiek w 
tranzakejach zawieranych dała się za- 
uważyć pewna powściągliwość. Dolar 
gotówkowy zatrzymał się na dotych- 
czasowym poziomie,  nienotowano 
tylko debitu tych państw, których 
giełdy były zamknięte. 

RSS DER PV STAR ST TSRS DAIMA ЧЕО 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

Rozpoczęły się od referatu p. po- 
sła Dobsza, w którym wyłuszczone zo- 
stały zasady organizacyjne BBWR. 

Referatowi temu ze względu na je- 
go wagę i rozmiary poświęcimy osob- 
ne miejsce w jednym z najbliższych 
numerów ,„Kurjera Wileńskiego". W 

zakończeniu swego referatu poseł IDo- 
bosz odczytał listę osób wchodzących 
w skład prezydjum Rady Wojewódz- 
kiej, które zostały powołane w myśl 
regulaminu przez prezesa BBWR puł- 
kownika Sławka—oraz nazwiska tych 
osób, które ad personam zostały za- 
proszone w skład Rady. 

Ponadto wejdą reprezentanci 59 
organizacyj. 

Rada wojewódzka po ostatecznem 
zatwierdzeniu jej składu przez zarząd 
centralny liczyć będzie około 120 osób. 

Prezydjum jej stanowią: Prezes: 
senator Witold Abramowicz, vice-pre- 
zesi: posłowie Bronisław Wędziagol- 
ski, Bohdan Podoski i Jan Tyszkie- 
wicz, sekretarz poseł Stanisław Do- 
bosz oraz kierownicy 6 sekcyj: 1) Kul- 
turalno-Oświatowej p. wizytator Mie- 
czysław Małuszewicz, 2) Gospodar- 
czej poseł. prof. Witold Staniewicz, 
Samorządowej — dr. Wiktor Maleszew 
ski, 4) Zagadnień mniejszościowych 
(nieobsadzona), 5) dla spraw pracow- 
niczych poseł dr. Stefan Brokowski i 
6) Organizacyj b. wojskowych i P. W. 
(nieobsadzona). 

Przemówienia z miejsc. 

Na wezwanie przewodniczącego 
zjazdu prezesa sen. Abramowicza, by 

= zebrani zechcieli zabrać głos w spra- 
wach aktualnych, mających się zna- 
leźć na warsztacie pracy nowopowo- 
łanej Rady Wojewódzkiej BBWR. 
pierwszy zabrał głos b. wieloletni mi- 
nister reform rolnych poseł prof. W. 
Staniewicz, który mówił o kryzysie 
bezrobocia, informując zebranych, co 
w tej dziedzinie zrobił rząd j co robi 
społeczeństwo — w celu zapobieżenia 
tej klęsce. 

W wywodach swych poświęconych 
sposobowi zwalczania kryzysu Bez- 
robocia p. porf. Staniewicz uzasadnił 

konieczność redukcji godzin  pracy.. 
przestrzegania niezatrudniania nielt- 
nich, zniesienia godzin nadliczbowych, 
przyczem apelował do zebranych by 
wpływali na uświadomienie społe- 
czeństwa, które winno wziąć masowy 
udział w akcji z bezrobociem. 

Na ten sam temat dalej obszernie 
mówił jeden z przedstawicieli Rady 
Zjedrioczenia Robotniczych Związków 
Zawodowych, który nieszczędził słów 
krytyki sferom posiadającym, i ape- 
lował, o wytężenie sił, by te sfery nie 
usiłowały ciężaru kryzysu przerzucić 
wyłącznie na barki robotnicze. 

Następnym tematem były zagadnie- 
nia samorządowe. Głos kolejno zabie- 
rali posłowie Polkowski, Krasicki i 
prof. Staniewicz. 

Szczególne wrażenie wywołało 
przemówienie posła z okręgu święciań 
skiego p. Krasickiego, który domagał 
się wglądu w budżety samorządów, 
gdzie nie uległy dotychczas kompre- 
sji pozycje personalne. 

W wyniku tych przemówień u- 
chwalono szereg rezolucyj przedłożo- 
nych przez prezydjum zjazdu, które 
zamieszczamy poniżej. 

Na zjeździe tym poruszona została 
pałąca sprawa podziału administracyj- 
nego państwa i konieczności reformy 
w tym względzie. Sprawę tę wyczer- 
pująco omówił p. prezes sen. Abramo- 
wcz, uzasadniając szczególnie koniecz- 
ność rozszerzenia granie województwa 
wileńskiego. 

Uchwalona w tej sprawie rezoluc- 
ja, wierzyć należy odbije się doniosłem 
echem j zaważy na przyszłości Wilna. 
jako stolicy ziem naszych, najwięcej 
poszkodowanych z racji niczem nieu- 
zasadnionego w początkach odbudo- 
wy państwa jego podziału administra- 
cyjnego. 

Zjazd zamknięty został o godzinie 
17.30 poczem część jego uczestników 
na podstawie osobistych zaproszeń p. 
Wojewody Beczkowicza udała się do 
Pałacu Reprezentacyjnego na „czarną 
kawę”. 

V. 

Rezolucje zjazdu. 
W sprawie podziału 

administracyjnego. 
Stwierdzając, że obecny podział 

administracyjny Państwa, powstały 
z czasów stopniowego wyzwolenia się 
i tworzenia się Niepodległej Rzeczy- 
pespolitej, nie odpowiada istotnym 
potrzebom ludności, w szczególności 
Ziemie Północno-Wschodnie, stano- 
wiące jednolity pod względem histo- 
rycznym i ekonomicznym kraj są 
Sztuczne i przypadkowo podzielone 
na trzy województwa ze szkodą roz- 
woju odwiecznej stolicy kraju Wil- 
na, — Rada Wojewódzka zwraca się 
do Władz Bezpartyjnego Bloku o przy 
śpieszenie w drodze ustawodawczej 
zmiany podziału _administracyjnego 
Państwa w szezególności © skasowa- 
nie województw  Nowogródzkiego i 
Białostockiego. 

O uwzględnienie 
Wileńszczyzny w ustawie 

samorządowej. 

Wobec tego, iż pod obrady Sejmu 
niebawem ma wejść ustawa samorzą- 
„dowa, Zjazd poleca Prezydjam Rady 
Wojewódzkiej poczynić strania, aby 
przepisy tej ustawy uwzględniały 
rentowne potrzeby i odrębności tere- 
nowe ziemi Wiłeńskiej. 

Postulaty walki zbezrcbociem 

Zjazd z radością wita zapoczątko- 
waną przez Rząd energiczną akcję 
zwalczania bezrobocia i wzywa całe 
społeczeństwo do okazania aktywnej 
i skutecznej pomocy tej akcji. 

W szczególności Zjazd zwraca się 
zarówno do sfer gospodarczych. jak i 
do związków pracowniczych z ape- 
lem de współpracy w zalrudnianiu 
bezrobotnych w pierwszym rzędzie 
przez skasowanie godzin nadliczbo- 
wych i ograniczenia pracy nieletnich. 
Jednocześnie Zjazd zabowiązuje wszy 
stkich ezłonków BBWR. do wzięcia 
czynnego udziału w akcji doraźnej 
pomocy dla bezrobotnych. 

0 reformę podatkową. 

Uznając, że wskutek kryzysu go- 
spodarczego najbardziej, dotychczas 
ucierpiały warstwy pracujące, Zjazd 
Rady Wojewódzkiej uważa, że przy 
opracowywania reformy dodat. do 
dalszych ofiar na rzecz Państwa na- 
leży pociągnąć warstwy posiadające. 

Jednocześnie reforma powinna 
uwzględnić słuszny postulat równo- 
miernego rozłożenia ciężarów pomię- 
dzy poszczególne warstwy ludności i 
ułatwienie tym warstwom płacenia 
podatków przez odpowiednie rozter- 
minowanie i uproszczenie metody ich 
ściągania. 

Depesze hołdownicze. 
Ignacy Mościeki Prezydent  Rze- 

czypospolitej Polskiej, Warszawa Za- 
mek. 

Organizacyjny Zjazd Rady Woje- 
wódzkiej BBWR. w Wilnie składa 
Panu Prezydentowi wyrazy najgłęb- 
szej czci i hołdu. 

Za Prezydjum Abramowicz. 

"Marszałek Józef Piłsudski, War- 
szawa, Belweder. 

Organizacyjny Zjazd Rady Woje- 
wódzkiej BBWR w Wilnie przesyła 
Ci jako Wodzowi Narodu i Swemu 
Wielkiemu Ziomkowi zapewnienie 
wytrwałości w pracy dla dobra i po- 
tęgi Rzeczypospolitej. 

Za Prezydjum Abramowicz. 

Aleksander Prystor Prezes Rady 
Ministrów, Warszawa. 

Organizacyjny Zjazd Rady Woje- 
wódzkiej BBWR. w Wilnie składa 
zapewnienie całkowitego zaufania w 
Twoje kierownictwo nawą państwo- 
wą oraz gotowości stałej współpracy. 

Za Prezydjum Abramowicz. 

Prezes Walery Sławek, Warsza- 
wa, Sejm. 

Organizacyjny Zjazd Rady Woje- 
wódzkiej w Wilnie zasyła Gi zapew- 
nienia wytrwałej pracy dla uregulo- 
wania Polski Mocarstwowej. 

Za Prezudjum Abramowicz. 

       



PRZED REWIZYTĄ FRANCUSKĄ 
W BERLINIE. 
(Korespondencja własna). 

Berlin. 
Polityczny Berlin pozostaje pod 

wrażeniem przygotowań i nastrojów, 
poprzedzających rewizytę przedstawi- 
cieli rządu francuskiego, Lavala i 
Brianda. Nastroje prasowe są wręcz 
sprzeczne, w miarę tego, czy pocho- 
dzą ze strony prawej, czy lewej. Pra- 
wica zachowuje się w sposób nieprzy- 

a nawet niepoczytalny, wy- 
ąc pięściami przyszłym swoim 

gościom i zapowiadając oraz organi- 
zując wrogie przeciw nim manifesta- 
cje. Brak zmysłu palitycznego jest 
kompletny. Nie okazuje się to zresz 
tą po raz pierszy. Zwolennikom Hu- 
genberga i Hitlera jakby chodziło o 
to, aby odstraszyć francuskich gości. 
Ale to się nie uda. Wizyta dojdzie do 
skutku i tylko policja. będzie miała 
bardzo wiele roboty i niezwykłą tre- 

mę. 
Organy demokratyczne, pozosta- 

jące w kontakcie z niemieckiem mini 
sterstwem spraw zagranicznych, są 
bardzo ugrzecznione i jakby onie 
šmielone. Proszą Francuzów, aby wy- 
grażań prawicy niemieckiej nie brali 
na serjo. Użalają się na ton prawico- 
wej prasy francuskiej, krytykującej, 
zgóry wizytę. Tłomaczą, że pozycja 
Lavala i Brianda nie jest łatwa wo- 
bec tego oporu i że wobec tego nie 
można się wiele spodziewać w dzie- 
dzinie politycznej po spotkaniu w 
Berlinie. Chodzi raczej o wstęp po- 
nowny, o usunięcie nagromadzonych 
trudności. Piema te zapowiadają zgó: 
ry, że wejdzie się na nową drogę, na 
drogę współpracy ekonomicznej. Nie 
polityczne zbliżenie, lecz ekonomicz- 
na kooperacja — to hasło powtarza- 
ja pisma niemieckie za nowomiano- 
wanym ambasadorem francuskim w 
Berlinie, p. Andrzejem Francois — 
Poncet. 

Latwo zrozumieč, dlaczego przed 
miot rozmów niemiecko-francuskich 
przenosi się z terenu politycznego na 
ekonomiczny. Na polu polityki szan- 
se Niemiec bardzo się zepsuły. Dość 
wspomnieć o zlikwidowanej w sposób 
przykry dla inicjatorów kwestji An- 
schłussu ekonomicznego między Niem 
cami a Austrją. Fatalna sytuacja eko- 
nomiczna Niemiec zmusza do zwró- 
cenia się o pomoc do potęg Świato- 
wych, a przedewszystkiem do Francji, 
i nie pozwala na kontynuowanie o- 
fenzywy politycznejj. ‚ 

Akeentując nowy”etap' w -próbach 

   

  

    

  

  

kształtowania stosunków francusko- 
niemieckich, prasa niemiecka powo- 
łuje się na analogiczne, jej zdaniem, 
tendencje u partnera. Minął czas wiel 
kich rzucanych z zapałem i uczuciem 
koncepcyj politycznych. Przyszedł 
moment na konkretną pracę ekono- 
miezną. Sentymentalnych polityków 
i ostrożnych dyplomatów starej szko 
ły zastępują ludzie nowi, wychowani 
w trzeźwej i rzeczowej szkole ekono- 
micznej. Starego Brianda w rokowa- 
niach coraz to bardziej luzuje prem- 
jer Laval. W miejsce dotychczasowe- 
go długoletniego, bo od zawarcia po- 
koju, ambasadora francuskiego w 
Berlinie. siedemdziesięcioletniego p. 
de Margerie, przychodzi p. Andrzej 
Francois Poncet, dotychczasowy pod- 
sekretarz stanu dla spraw ekonomicz- 
nych przy francuskiem prezydjum ra 
dy ministrów. Nowy ambasador fran 
cuski nietylko że mówi doskonale po 
niemiecku, ale potrafi rozmawiać z 
potentatami wielkiego przemysłu ich 
własnym językiem. Osoba nowego am 
basadora Francji wywołuje w Niem- 
czech niezwykłe zainteresowanie. Już 
zgóry przypisuje mu się wielką rolę 
dla rozwoju stosunków między sąsia- 
dującemi ze sobą państwami. 

Lecz nietylko we Francji zmienia- 
ją się kierownicy gry politycznej. 
Nowego ambasadora francuskiego 
czeka niebawem nowy niemiecki mi- 
nister spraw zagranicznych. Dotych- 
czasowy dr. Curtius, który po Bek- 
warku — Stresenianie objął lutnię, 

nie umiał na niej zagrać, choć nie od 
ważył się jej zmienić. W chwili obec- 
nej niema wśród partyj niemieckich, 
ani w prasie, nikogo, ktoby niedwu- 
znacznie wystąpił w jego obronie. Le 
wica wyrzuca mu, że rozpoczął akcję 
w sprawie Anschlussu w momencie, 

który nie rokował żadnych szans po- 
wodzenia. Prawica żąda jego skalpu 
za to, że akcji tej publicznie się wy- 
parł. Bardzo powściągliwe zawsze 
centrum katolickie wzywa nieszczę- 
śliwego ministra, aby wyciągnął kon- 
sekwencje ze swego osamotnienia. A 
tym, który mu poda sznur jedwabny, 
będzie dr. Dingeldey, przywódca par- 
lamentarnej frakcji ludowej, której 
dr. Curtius jest członkiem. Mniejszy 
następca większego poprzednika zo- 
stawia trudny spadek do objęcia w 
trudnej sytuacji. 

  

I. R. 
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Krach finansowy w Anglii. 
zawieszenie wypłat w złocie. 

LONDYN. (Pat). Biuro Reutera donosi: Rząd zdecydował się 

zaprzestać z dniem 20 b. m. po północy stosowania postanowień 

ustawy o parytecie złota, nakładającej na Bank Angielski obowiązek 
sprzedawania złota po ustalonej cenie. Projekt ustawy, upoważnia- 

jącej Bank Angieiski do wstrzymania wypłacania złota, przedłożony 

będzie parlamentowi w dniu 21 b. m. 

Od połowy lipca wycofano z Londynu 200 miijonów f. st. 

Wycofaniu pieniędzy przeciwdziałano częściowo przy pomocy złota 

i dewiz zagranicznych, częściowo z sum, uzyskanych z kredytów 
francuskich i amerykańskich. 

zobowiązań rządu angielskiego 

Decyzja rządu nie będzie dotyczyć 

lub Banku Angielskiego, które są 

płatne w dewizach zagranicznych. Nie będzie przerwy w zwykłych 

operacjach bankowych. W dniu 21 b. m. giełda będzie zamknięta 

w czasie obrad parlamentu nad wspomnianą ustawą. 

Zamknięcie giełd zagranicznych. 
KOPENHAGA, 21. 9. (Pat). — W 

związku z wypadkami w Londynie 
giełda tutejsza zawiesiła notewania. 

BERLIN, 21. 9. (Pat). — W dniu 
21 b. m. giełda berlińska została zam- 
knięta. Zarząd giełdy wydał komuni- 
kat stwierdzający, iż zawieszene z0- 
stały notowania papierów wartościo- 
wych, dewiz i metali. Wolny handel 
temi walorami jest wzbroniony. Kurs 
dewiz ustali w poniedziałek Bank 
Rzeszy. 

BOMBAY, 21. 9. (Pat). — Nasku- 
tek sytuacji wytworzonej przez decy- 
zję rządu angielskiego zamknięta tu 
została giełda. 

BRUKSELA, 21. 9. (Pat). — W 
dniu 21 b. m. giełda brukselska była 

Opinia kół 

LONDYN, 21. 9.. (Pat). Pomimo 
wielkiej wagi postanowień dotyczą- 
cych parytetu złotowego w kołach rzą 
dowych panuje najzupełniejszy spokój 
W kołach tych podkreślają, iż krok 
ten jest tylko tymczasowy. Koła zbli- 
żone do ministerstwa skarbu potwier- 
dzają stanowczą decyzję Snowdena u- 
trzymania za wszelką cenę równowagi 
budżetowej. 

Omawiając nadzwyczajne środki 
jakich chwycił się rząd angielski, ko- 
ła oficjalne wyrażają przekonanie, iż 
rozwój wypadków uległ przyśpiesze- 
niu w znacznym stopniu z powodu 
braku zaufania ze strony krajów po- 
siądających w Londynie depozyty. W 
mniejszym stopniu wpłynęły: na to 
sensacyjne: + wiadomości telegraficzne 

zamknięta. Bankierzy zebrali się w 
godzinach po południowych na kon- 
ferencji u premiera. 

AMSTERDAM, 21. 9. (Pat). — Ofi- 
cjalna giełda pieniężna była w dniu 
21 b. m. nieczynna. 

PARYŻ, 21 9. (Pat). — Oficjalna 
giełda pieniężna była w dniu 21 b. m. 
nieczynna. 

HELSINKI, 21. 9. (Pat)” — W 
związku z sytuacją w Londynie Bank 
Finlandzki wstrzymał notowania 
wszystkich dewiz. We wtorek i środe 
giełda będzie zamknięta. 

ATENY, 21. 9. (Pat). — Giełda tu- 
tejsza zamknięta została na okres 5- 
dniowy. 

oficjalnych. 

jakie zagranicą ukazały się w sprawie 
wrzenia w marynarce. W kołach rzą- 
dowych wyrażają nadzieję, iż zdrowy 
rozsądek oraz patrjotyzm narodu an- 
gielskiego nie pozwoli na to, by pow- 
stał nastrój paniki. 

Równocześnie dają do zrozumienia 
że w razie gdyby było koniecz- 
nem będą wydane drakońskie za- 
rządzenia by przeciwstawić się wszel- 
kim aktom antynarodowym i anty- 
patrjotycznym ze strony osób, myślą- 
cych wyłącznie o swych sprawach w 
interesie egoistycznym. W ten sposób 
sytuacja zostanie rychło naprawiona. 
Wywóz kapitału przez obywateli an- 
gielskich będzie ulegał kontroli przy 
pomocy banków. Zakup dewiz obcych 
będzie. oficjalnie -zwalezany. 

Zbrojny konflikt chińsko - japoński. 
Rząd chiński domaga się interwencj 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sekretarz generalny Ligi Narodów 
otrzymał od delegata chińskiego no- 
tę żądającą zwołania natychmiastowe- 
go Rady Ligi Narodów dla rozpatrze- 
nia zatargu chińsko-japońskiego. 

Przewodniczący Rady Ligi Naro- 
dów zwołał nadzwyczajne posiedzenie 

Rady na dziś (wtorek) rano. 
Według noty chińskiej wojska ja- 

pońskie rozpoczęły kroki wojenne w 
dniu 18 b. m. Wojska chińskie nie 0- 
pierały się natarciu i wskutek tego 
rząd chiński domaga się interwencji 
Rady Ligi Narodów. 

Wiadomości z Moskwy. 

MOSKWA, 21. 9. (Pat). Według 
otrzymanych informacyj rząd japoń: 
ski miał zawiadomić Czang-Sue-Lian- 
ga, iż akcje wojskowe zostały zakoń- 

czone i nadszedł czas dla rozpoczęcia 
rokowań. Pierwsze spotkanie delega- 
tów obu stron miało się odbyć w nie- 
dzielę 20 b. m. 

Walki trwają nadal. 

PEKIN, 21. 9. (Pat). Agencja Reu- 
tera dowiaduje się z pewnego źródła, 
że walki rozpoczęły się ponownie w 
niedzielę popołudniu między chińczy- 

kami i japończykami na linji kolejo- 
wej Pekin—Mukden na południe od 
Mukdenu i trwały do późnej nocy. 

  

„Wznowienie walk pod Mukdenem. 
TOKJO, 21. 9. (Pat). —W ponie- 

działek o godz. 22 min. 30 doszło do 
zaciętych walk na północnem przed- 

mieściu Mukdenu Pei-Tay-Ing. Chiń- 
czycy atakują wielkiemi siłami. 

Japończycy zajęli m. Kirin. 
TOKJO, 21. 9. (Pat). — W dniu 

21 b. m. o godz. 17 min. 30 oddziały 
japońskie zajęły miasto Kirin, poło- 
żone na linji kolejowej Czang-Czun- 
Kirin. 

Przed zajęciem miasta japońskie 
aeroplany wojskowe rozrzueały ode- 
zwy do ludności, wyjaśniające przy- 
czyny okupacji. 

  

Laval pojzizia do Ameryki 
PARYŻ, 21. 9. (Pat). Od kilku dni 

w środowiskach politycznych krążyła 
wiadomość o podróży premjera Lavala 
do Stanów Zjednoczonych, celem od- 
bycia konferencji z prezydentem Hoo- 
verem. Wiadomości tej zaprzeczyły u- 
rzędowe organy amerykańskie. W dn. 
21 b. m. ogłoszono urzędowy komuni- 
kat francuskiego prezydjum rady mi- 
nistrów, zaprzeczający również, jako- 
by premjer Laval zamierzał udać się 

„do Stanów Zjednoczonych. Równo- 
cześnie jednak dzisiejsze pisma poran- 
ne zamieszczają depesze z Waszyng- 
tonu, zawierające oświadczenie depar- 
tamentu stanu, stwierdzające, iż rząd 
amerykański byłby rad z przyjazdu 
premjera Lavala do Ameryki. Obec- 
nie ta depesza uważana jest za wyraź- 
ne zaproszenie premjera Lavala do 
Stanów Zjednoczonych. 

Zaproszenie Białego Domu. 
PARYŻ, 21. 9. (Pat). Ogłoszony 

przez agencję Havasa komunikat głosi: 
ambasador Stanów Zjednoczonych złe 
żył premjerowi Lavalowi zaproszenie 
z Białego Domu, aby premjer francu- 
ski zechciał udać się do Waszyngtonu 

  

dla odbycia konferencji z prezydentem 
Hooverem. Premjer podziękował am- 
basadorowi, oświadczając, że rada 
ministrów poweźmie decyzję w tej 
sprawie. Przyjęcie zaproszenia ucho- 

"dzi za pewne. 

Wrażenie w Genewie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Według wiadomości nadeszłych z 
Genewy sytuacja w Londynie wywarła 
tam silne wrażenie. W komisji gospo- 
darczej przedstawiciel Anglji złożył de 
klarację w sprawie dekretu o wst 
maniu wypłat złota. Postanowiono za- 
wiesić obrady „komisji do czasu po 

    

  

   

wrotu do Genewy francuskiego mini- 
stra finansów Flandin'a który jako 
przedstawiciel rządu udzielającego 

Anglii pomocy finansowej będzie mógł 
złożyć oświadczenia wyjaśniające sy- 
tuację. 

Francja wobec krachu angielskiego. 

PARYŻ, 21. 9. (Pat). W związku z 
zarządzeniami finansowemi w Anglji. 
„Le Matin* donosi. że rząd francuski 
rozpatruje sposoby podjęcia natych- 
miastowych środków  zapobiegaw- 
czych, lecz żadne jeszcze oficjalne de- 
cyzje nie zapadły jeszcze do wczoraj- 
szego wieczoru. 

Min. finansów Flandin rozpatrywać 

  

   

będzie z ekspertami wytworzoną sy- 
tuację. Niektórzy z nich zostali przez 
niego odwołani z Genewy. 

To samo pismo informuje z innych 
źródeł, że Francja posiada w depozy- 
cie zagranicznym ponad 20 miljonów 
funtów st. Zniżka więc funta nie le- 
ży w jej interesie. 

Francja ofiarowuje swą pomoc. 

PARYŻ, 215% (Pat). Minister fi- 

nansów Flandin, dyrektor Banku Fran 
cuskiego Moret, dyrektor obrotu dewi- 
zami Escallier oraz lacob, syndyk ma- 
klerów, odbyli w poniedziałek naradę, 
dotyczącą sytuacji, wytworzonych 
przez decyzję rządu angielskiego, oraz 
nad ewenlualnem odbiciem się ich na 
rynku francuskim. Następnie udali się 

"Campbellem, ofiarując mu 

do prezesa rady ministrów Lavala. 
Opuszczając gabinet premjera, mini- 
ster Flandin oświadczył. że ma nadzie 
ję. że przebieg giełdy paryskiej będzie 
normalny, w ramach możliwości. La- 
val oświadczył, że porozumiał się z rad 
cą ambasady angielskiej w Paryżu 

natych- 

  

miastową pomoc Francji. 

Posiedzenie gabinetu. — Przypuszczenia co do kroków 
zaradczych. 

LONDYN, 21. 9. (Pat). W ponie- 
działek o godzinie 11 min. 30 zebrał 
się gabinet by rozpatrzyć sytuację o- 
raz ustalić wytyczne dalszego postę- 
powania. Przypuszczają, że projekt 
ustawy o parytecie złota zawierać bę- 
dzie 3 zasadnicze klauzule. Ma on za- 
wiesić ustawę z 1925 roku oraz usta- 
lić odszkodowanie Banku Angielskiego 
za straty, mogące wynikąć z zarządzeń 
uchwalonych wczoraj przez rząd. Da- 
lej mają być powzięte decyzje, by za- 
pobiec wszelkim ewentualnościom, mo 

gącym wyniknąć skutkiem ostatniej 
decyzji. Mają też być rozpatrzone spo- 
soby. by powstrzymać .epidemję wv- 
cofywania kapitałów z Anglji. Rząd 
nie cofnie się przed szybkiem działa- 
niem, jeśli się okaże potrzeba i to za- 
równo w sprawie wycofywania kapi- 
tałów, jak i spadku funta. Nowa u- 
stawa obowiązywać ma na pół roku z 
możnością jej przedłużenia normalną 
drogą przez parlament. Kwestja wy- 
borów odsunięta została narazie z ko- 
nieczności na dalszy plan. 

  

Posiedzenie izby Gmin. 
Oświadczenie Snowdena. 

LONDYN, 21. 9. (Pat). Na ponie 
działkowem posiedzeniu Izby Gmin 
kanclerz skarbu Snowden, omawiając 
projekt ustawy o wstrzymaniu wypła- 
cania w złocie przez bank Angielski, 
oświadczył, że projekt ten nie dotk- 
nie wolnego rynku złota w Londynie. 
nie będzie żadnych ograniczeń co do 
wwozu i wywozu złota. Nie będą rów- 
nież stawiane żadne przeszkody w wol 
nym obrocie złota umieszczonego w 
Banku Angielskim przez rządy państw 
obeych lub banki zagraniczne. 

Na wypadek, gdyby rząd Wielkiej 
Brytanji zobowiązany był dokonać wy 
płaty w złocie, będziemy musieli —- 
mówił Snowden — spełnić to zobowią: 

zanie. Minister stwierdził, że Bank 
Angielski nie mógł pokryć wielkiego 

zapotrzebowana waluty na Paryż. 
Nowy York, Holandję, wobec czego za. 
lecił wydanie uchwalonych przez rząd 
zarządzeń. Wreszcie Snowden zwrócił 
się do Izby o całkowite przyjęcie pro- 
jektu ustawy, jako rzeczy niesłychanie 
pilnej. 

Zkolei Henderson zaznaczył, że nie- 
ma jego zdaniem żadnych powodów 
do paniki. Jeśli ze strony rządu bę- 
dzie zadawalniająca odpowiedź co do 
podatków, opozycja nie będzie się 

sprzeciwiać wniesionemu projektowi 
ustawy. 

Ustawa została przyjęta. 

LONDYN, 21. 9. (Pat). Pod koniec 
posiedzenia Izby Gmin przyjęto 271 
głosami przeciwko 148 propozycję 
rządową zamknięcia dyskusji nad pro- 
jektem ustawy i wstrzymaniu wypła- 
cania w złocie. 

Iš Kite Kuweta 
wznawia przyjęcia chorych 
z dniem 22 września r. b. 

Przychodnia kliniczna czynna codz. 
prócz dni świątecznych od godz. 1012- 

  

      

          
     

B. minister defraudantem. 
HELSINKI, 21. 9. (Pat). — Sędzia Akes- 

son, były minister sprawiedliwości i kilka- 
krotny poseł do parlamentu, dopuścił się 
sprzeniewierzenia na sumę kilkuset tysięcy 
marek fińskieh. 

W końcu przyjęto projekt ustawy w 
drugim czytaniu. Następnie powołano 
specjalną komisję dla przedyskutowa- 
nia poszczególnych artykułów projek- 
tu. 

J M V NU 
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Przeprowadziłem się 
Lekarz-Dentysta 

Stanisław Gintytto 
Eujaoli ЛОВа . 
Wieczorowe godziny wedlug uprzed- 

nich zapisów. 

Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Sollux'     6847 
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Poplerajeie przemysł krajowy 
  

Szesnasta rocznica powstania gimnazjów im. Króla 
- Zygmunta Augusta i im. Elizy Orzeszkowej. 
Dnia 22 września mija szesnasta ro- 

cznica powstania dawnych szkół Sto- 
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 
w Wilnie, upaństwowionych 8 stycznia 
1920 roku, jako gimnazja Króla Zyg- 
munta Augusta i Elizy Orzeszkowej. 
Rocznica ta minęłaby może niepostrze 
żenie, gdyby nie ta okoliczność, że koń- 
czy się właśnie we wrześniu roku bie- 
żącego pewien okres dla szkół powyż 
szych, a szesnasta rocznica jest klam- 
rą, zamknięcia tego okresu. Historyk, 
który kiedyś będzie pisał o wznowieniu 
szkolnictwa polskiego w Wileńszczyź- 

nie po kilkudziesięciu latach ucisku 
młodzieży polskiej w szkołach rosyjs- 
kich, będzie musiał się liczyć z faktem, 
że 1 września 1931 r. odeszła znaczna 
część starszego nauczycielstwa, z któ- 
rem p. prof. Stanisław Kościałkowski 
stworzył w drugim roku wojny polskie 
szkolnictwo średnie; odeszło też star- 
sze nauczycielstwó polskich szkół pow- 
szechnych, które ujawniły się lub pow 
stały w tym samym czasie, w roku 
1915-tym. 

W związku z szesnastą rocznicą 
szkół Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie, a również przez 
wzgląd na szczupłe ramy artykułu, — 

  

zamierzam mówić tylko o byłych szko- 
łach Stowarzyszenia, a z pośród nicn 
tylko o gimnazjach im. Króla Zygmun- 
ta i im. Elizy Orzeszkowej, albowiem 
gimnazjum im. Joachima Lelewela po- 
wstało trochę później, a do Stowarzy- 
szenia przyłączyło się dopiero w roku 
szk. 1917-18. Jednak to, co powiem, 
będzie charakterystyczne dla całego na 
uczycielstwa dawnego, tak średniego. 
jak i powszechnego, dla wszystkich 
tych, co już odeszli. 

Cofnijmy się do niezapomnianej da- 
. ty 4-17 września 1915 r., gdy w lokalu 
Szkoły Handlowej Pani J. Maciejewi- 
czowej przy ul. Wileńskiej 28 zebrała 
się pierwsza Rada Pedagogiczna, tak 
zwanych Sekcyj Zbiorowych, kompletu 
męskiego i kompletu żeńskiego. Zapisy 
w” tymże lokalu trwały od 14—27 sier 
pnia i zapisało się 620 uczniów i uczę- 
nic, w tem 366 chłopców i 254 dziew- 
cząt. Wszyscy prawie byli narodowości 
polskiej bo w księgach zapisów widzi- 
my tylko 4 Litwinki; prawie wszyscy 
wyznania rzymsko-katolickiego, bo z 
tych-że zapisów dowiadujemy się, że 
do ewangelieko-reformowanego nale- 
żał tylko jeden uczeń. 

Wilno przeżywało wtedy koniec 

pierwszego okresu wojny, chaos, zro- 
dzony przez wycofujące się wojska i 
rządy rosyjskie. Łuny pożarów, lub w 
barbarzyński 
mostów. rabunek pijanego żołdactwa. 
Garstka inteligencji kresówej z panem 
Stanisławem Kościałkowskim, z panią 
Julją Rodziewiezową i panią Julją Ma- 
ciejewiczową krzątała się, by bronić 
instytucyj polskich od rabunku, by 
zbierać pomoce naukowe w szkołach 

' rosyjskich, stojących otworem, i two- 
   

  

napoczekaniu nowe szkolnictwo, 
już polskie. Ze spokojem zabieraliśmy 
inwentarz szkół rosyjskich, bo nabyty 
był on przedtem za krwawy grosz pol- 
ski; zresztą, za część inwentarza szkół 
prywatnych Stowarzyszenie Nauczy- 
cielstwa Polskiego zwróciło dość znacz- 
ne sumy prywatnym właścicielom tych 
szkół. kiedy ci wrócili zbiedzeni ze 
swej bolszewickiej ojczyzny. Tworzyli- 
śmy szkoły napoczekaniu, w niepew- 
nych czasach, ze świadomością zmian, 
jakie wojna może sprowadzić, ale po- 
mimo to nie tworzyło się tandety, co 
widoczne jest z powstałego archiwum 
tych szkół. 

Szkoły uruchomiono 9-22 września, 
a lekcje rozpoczęły się następnego dnia 
o godz. 9-ej rano według czasu wileń- 
skiego. 10 minut przed 9-tią odbywała 
się wspólna modlitwa. Później, od 15- 
28 września przesunięto początek lek- 
cyj na godz. 8 m. 30 według czasu śre- 
dnio-europejskiego. Nie nazwano szkół 

  

sposób  wysadzanych › 

nowych gimnazjami, tylko skromniut- 
ko: „Lekcje zbiorowe przy Stowarzy- 
szeniu Nauczycielek i Wychowaw- 
czyń (potem Stowarzyszenie Nauczy- 
cielek i Wychowawczyń przemianowa- 
no na Stowarzyszenie Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie). W każdej ze szkół 
było 7 grup-klas, przyczem w męskim 
komplecie były grupy równoległe ai b, 
a w żeńskim tylko z niektórych przed- 
miotów, by osiągnąć jednak. poziom 
Tymczasowość najbardziej odbiła się 
narazie na programie, bo musiano za- 
trzymać język rosyjski obok francus- 
kiego i niemieckiego, dalej do wyboru 
był język angielski lub łacina; pozatem 
w męskim komplecie istniał typ gimna- 
zjum realnego obok humanistycznego, 
a w żeńskim typ szkoły handlowej o- 
bok gimnazjum humanistycznego. Ję- 
zykiem wykładowym był, rozumie się, 
polski. Historja polska, jako pogadan- 
ki, w 3 klasach niższych, jako kurs sy- 
stematyczny, we wszystkich wyższych, 
nie wyłączając 4-ej. Widzimy z powyż 
szego, że program -grzeszył poliglotyz- 
mem, może podświadomie nawiązywa- 
ło się do programów gimnazjów rosyj- 
skich, jednak w zasadzie pan prof. Ko- 
ściałkowski dążył do wytworzenia no- 
wego programu, nawiązującego do tra- 

*) Język rosyjski potem stopniowo usu- 
wano, natomiast zwiększono ilość godzin 
języka niemieckiego w związku z nakazem 
władz niemieckich. 

  

dycyj Komisji Edukacyjnej. Wśród 
nas było trochę wychowanków Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego, i dla więk- 
szości nie były te tradycje obce, ale by- 
li też fachowi nauczyciele szkół rosyj- 
skich, którzy dopiero w zetknięciu się 
z mądremi poczynaniami p. Kościałko- 
wskiego poznali bogatą naszą przesz- 
łość szkolną. Szkoła nasza od samego 
więc początku zaczęła kształtować ży 
cie polskie, kształcąc nietylko ucznia, 
ale i nauczyciela. Mieliśmy swoje Ko- 
misje programowe, swoje pokazy no- 
wych książek i podręczników, które p. 
prof. Kościałkowski cudem jakimś 
skądś wydostawał, — wszak Litwa na- 
sza krwawym murem wojny była od- 
graniczona od reszty Polski aż do 19 
kwietnia 1919 r. Że praca ta nie by- 
ła tandetą, świadczy o tem I Zjazd na- 
uczycielstwa polskiego na Litwie, któ 
ry odbył się od 18 do 22 sierpnia 1919 
roku i w ciągu którego w dziewięciu 
sekcjach pracowało przeszło 400 nau- 
czycieli i nauczycielek. W Towarzyst- 
wie Przyjaciół Nauk jest bogaty mater- 
jał, dotyczący tego zjazdu, którego u- 
chwały pod wieloma względami wy- 
przedzają dzisiejsze poczynania szkol- 

ne. Była tam mrówcza praca prof. Ko- 
ściałkowskiego, praca dokładna peda- 

goga z ogromną intuicją w stosunku 
do duszy ówczesnej młodzieży; była w 
tych szkołach wrówcza praca takiej 
zdolnej i pracowitej administratorki, 
jak pani Julja Rodziewiczowa, obok 

  

serdecznej zapobiegliwości pani Julji 
Maciejewiczowej, umiejętnego budze- 
nia duszy i myśli polskiej tak zdai- 
nych nauczycieli, jak p. Zofja Paszko 
wska i p. Stanisław Cywiński; były 
tam utalentowane nauczycielki takie, 
jak p. Wołowska i p. Freynatbowa 
(pierwsza wykładała w pierwszym ro- 
ku szkoły, druga zaczęła wykładać do- 
piero w drugim) i takie wychowaw- 
czynie, jak p. L. Strawińska i p. E. Żel- 
ska, zresztą wiele innych. 

Przypuszczam, że tego nauczyciel- 
stwa, budującego na Kresach szkolni- 
ctwo polskie, historja nie zlekceważy, 
nie będzie mu wytykała błędów, bo 

trzeba było tworzyć z niczego, bo trze- 

ba było pracować nad siły, przebywa- 
jąc nieraz w szkole od 8-ej rano do 9-ej 
wieczór, doglądając i korepetując wła- 
snych uczniów i własne uczenice, któ- 
rzy w domu nie mieli światła j opieki, 
a brak podręczników uniemożliwiał im 
samodzielną pracę. Był rozmach w na- 
szej pracy, było dużo mądrej intuicji, 
była to praca z zamiłowania, twórcza. 
a nie rzemieślnicza i nielicząca na wy- 

nagrodzenie. Nie było wśród nas karje- 
rowiczów, a jeżeli byli, to swą małą 
duszyczkę rozszerzyli, bo mocne i pię- 
kne było wtedy życie. Trzeba było pra- 
cować nad siły i nie czuć tego, że się 
pracuje nad siły. 

  

(D. n.). 

Wacława Walicka. 
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Odebrał sobie życie w obawie przed sądem 
doraźnym. 

  

W dwa dni po we y życie rozpo- 
rządzenia o sądach doraźnych dokonana z0- 
stała w Wilnie zbrodnia podpalenia budyn- 
ku mieszkalnego, sp ą której, jak usta- 
liło dochodzenie policyjne, był mieszkaniec 
Porubanku Antoni iejewski. Mieciejew- 
ski wiedząc dobrze, j iężka grozi mu ka- 
ra ukrył się tak, że policja przez dłuższy 
czas nie mogła wpaść na trop podpalacza. 

piero w niedziełę wieczorem podczas ob- 
„ławy w lasach na terenie gminy rudomiń- 
Skiej, zatrzymano podejrzanego osobnika, 
który na widok policji usiłował zbiec, lecz 

Obiecujący pan, który 
Wpobliżu miescowości Korzeń  areszto- 

wany został poszukiwany przez władze śled- 
«cze oszust Andrzej Witold Brudski. 

Brudski podając się za oficera rezerwy, 
dokonał szeregu nadużyć na terenie woje- 
Wództw wileńskiego, nowogródzkiego i po- 
leskiego, gdzie zorganizował kilka fikeyj- 
nych przedsiębiorstw, wyłudzając od  zie- 

     
   

  

  

    
   

  

  

  

bezskutecznie podezas  odprows ia zat- 
rzymanego do posterunku policyjnego w Ja- 
szunach, wydobył on nagle rewolwer i za- 
nim policja ażyli obezwładnić go, es- 
kortowany skierował lufę do skroni i naci- 
snął cyngel. Padł strzał i osobnik ów padł 
trupem na miejscu. 

Ze znalezionych przy nim dokumentów 
ustalono, że jest to poszukiwany podpalacz 
Antoni Maciejewski. 

Zwłoki podpalacza-samobójey  zabezpie- 
czono. © wypadku zaś powiadomiono wła- 
dze sądowo-śledcze. (c). 

miał 19 narzeczonych. 
mian, kupców i przemysłowców dość znacz- 
ne sumy. 

Pozatem Brudski, dzięki swej elegancji, 
i przystojnej powierzehowności zaręczył się 
z... 19 pannami, wyłudzając od ich ojców a 
conto posagu również dość znaczne sumy. 

Sprytnego oszusta osadzono w  wiezie- 
niu, (e). 

    

Tragiczna śmierć w trybach młócarni. 
Tragiczny wypadek wydarzył się w dniu 

——- w folwarku Wisłoki gm. sol- skie; 

  

_„ Syn właściciela folwarku 18-letni Adolf 
Sokołowski zajęty przy wygrzebywaniu sło- 

  

my z pod młócarni nagle 
wpadł w tryby maszyny. 

W jednej chwili nieszczęśliwy zamienio- 
ny został w krwawą miazgę. (e). 

poślizgnał się i 

Pociąg wpadł na przejeżdżającą furmankę.   Onegdaj na torze kolejowym pomiędzy 
: ołodecznem a Nowo-Wilejką pociąg 0so- 

Owy najechał na furmankę zdążającą przez 
Przejazd kolejowy. 

Furmanka została strzaskana, koń zabi- 

Y, zaś woźnica Adam Burniewicz ze wsi Ce- 

Krwawe 
Ubiegłej niedzieli we wsi Sycewieze (gm. 

tadoszkowickieį) w mieszkaniu Teodora Sy- 
€zarzą odbywała się huczna zabawa wesel- 
na. 

Podczas wieczerzy, kiedy goście byli już 
»pod dobrą datą* wywiązała się pomiędzy 

ku gośćmi kłótnia, w trakcie której nie- 
jaki Leon Kulina wydobył rewelwer i od- 
dał dwa strzały w kierunku Dymitra Rudzi- 
na, na szczęście chybiając. Obecny przy sto- 

  

Przechadzki po Trokach. 
Skończył się wreszcie sezon trocko-ogór 

kowy, pozostała jeszcze kapusta, marchew, 
buraki i inne pietruszki. © Trokach pisać 
Wiele nie można. K. bowiem w nich by- 
Wa. każdy je ogląda własnemi oczami pod- 
<zas festów, wycieczek, regat i t. d. Skrom- 
dy zaś dziennikarz zawsze coś znajdzie, zaw 

* sze. coś wyszpera, wiadomo... dla chleba od 
Wiersza. 

  

ldę ja po Wiłeńskiej i oczam swym nie 
Wierzę człowiek siedzi na ulicy 
Pośród kamieni trawę skubie „palcor 

SZ 

No 
pomyślałem, Troki się za przeproszeniem... 
€uropeizują. A toż bywało, pamiętam rok 
1922, ówczesny starosta p. Grabowski zau- 
Ważył na ulicach Trok jakieś grzyby i na- 
pisał to w pamiątkowej książce, że Troki— 
jedyne miasto na świecie, gdzie rosną grzy- 
by. A dziś, patrzajcie — trawę skubią... No, 
no, postęp nielada! Na jedno tylko chcę 
zwrócić uwagę, że w dni targowe (czwartki) 
ulica przed pocztą zawalona jest przekup- 
niami i niema wówczes dostępu do urzędu 
pocztowego. Widziałem nawet jakiś kosz 
Na... skrzynce pocztowej! Uważam, że na 
łak reprezentacyjnym placu, jakim jest 
piękny wzgórek przed urzędem pocztowym 
— na targowisko nie powinno być miejsca. 
Co osadzi gość z zagranicy, mający interes 
ma poczcie? 

Panu wójtowi powiem zaś na ucho, aże- 
by przegląd koni nie odbywał się na przysz 
łość na wąskiej uliczce, wiodącej do urzędu 
$minnego. Może być wypadek —i nie wolno 
tarasować setką koni jedynego do urzędu 
wejścia. 

Wracam znów do poczty. Myślisz kocha 
ny czytelniku, że wkoło Wojtek? O, nie, 
Panoczku, ważna sprawa. Dotychczas godzi- 
ny urzędowe na poczcie były od 8-ej do 21-ej 
Zredukowano jedną osobę i eo ipso godzi- 
ny urzędowe zostaną wkrótce ogłoszone od 
8.ej do 16-ej, Skandal! Troczanom stanie się 
wielka krzywda, bowiem pozbawi się ich w 
ten sposób gazet z Warszawy, Krakowa i 
t d., które nadchodzą codziennie warszaw- 
skim pociągiem do Landwarowa 0 godz. 
16-cj. Z tego więc pociągu poczta troc- 
ka otrzymuje korespondencję o godz. 17-ej, 
€zyli, skoro urzędowanie skończy się o 16-ej, 
Troczanie będą mogli otrzymać wspomnianą 
korespondencję dopiero nazajutrz. Każdy 
zas Z naS wie, co to znaczy świeża gozeta, 
wcześniejszy list i t. d. (Troczanie po kores- 
pondencję wieczorną zgłaszają się 
<du pocztowego osobiście) 

towym brak dozorcy; 

    

  

  

   

do urzę- 
- Przy urzędzie pocz 
wogóle urząd pocz- 

w Trokach winien już dawno zaawan- 
sować do klasy IV, a nie być ciągle narów- 
ni z urzędami V kl. jak: Jaszuny, Landwa- 
owo, Mejszagoła i t. d. Zawsze co Troki to 
Mie Jaszuny, to nie Landwarowo i t. d. 

Konserwacja ruin odbywa się bardzo po- 
Woli. Przez całe lato pracowały zaledwie 
dwie osoby, może: w myśl przysłowia: co 
nagle to po djable? Może. 

Bufet Ligi Morskiej i Rzecznej, (miesz- 
czący się w nowem Schronisku) zaopatrzony 
jest stale w świeże smakołyki i wydaje obia- 
dy. Tylko ceny podobno trocko-zakopiań- 

      

Na koniec, — sensac 
ma*, królewskie groby, 

przed miesiącem, że poziom jezior trockich 
będzie obniżony o cały metr, gdyż woda 
zatapia łąki i pola. Obecnie Sokonano až 
lada odkrycia. Oto kanal, łączący jeziora: 

Galwe, Skajście, Bernardyny, Opactwo i Ta. 
taryszki był zamulony. Obecnie został 

ja. Wilno ma „Ada- 
a Troki? Pisałem 

  

„od- mułony** i woda chodzi sobie luzem wraz z 
sielawą, gdzie się tylko podoba. : 

Złote czasy! 

J. Hopko. 

A OZESZK TERE POK TOPY WOIEOIRZO R 

Popierajcie przemysł krajowy 

gielnia (gm. ilskiej) i dwaj jego towarzysze 
zostali wrzuceni do rowu i doznali stosun- 
kowo lekkich obrażeń. 

Znajdujące się w furmance towary 
własność kupca z Ilji — Alperowicza zosta- 
ły doszezętnie zniszczone. (e). 

wesele. 
le ojciec Rudzina, błyskawicznie rzucił się 
na strzelającego chcąc go obezwładnić. Pow- 
stała bójka na noże, podczas której kilka go 
RY obrażeń. Zlikwidowała bójkę po- 

ieja. 
Drugi podobny wypadek miał miejsce 

we wsi Bobleżyno (gm. hermanowickiej) 
gdzie został postrzelony podczas zabawy 
weselnej niejaki Jan Kozan. 

Sprawców postrzelenia zatrzymano. (e). 

WIEŚCI Z WOJEW. 
Nowogródek. 

Zatrudnienie bezrobotnych. 
Magistrat Nowogródka zatrudnił przy ro- 

botach miejskich większą ilość bezrobotnych 
przez co sytuacja na nowogródzkiem rynku 
pracy znalazła znaczne odprężenie. 

Zaznaczyć należy, że tym razem, Magi- 
strat idąc po liji zainicjowanej przez Sekr. 
Woj. B. B. Wi R. konferencji, jak również 
BRP. ądały robotników za  pośred- 
nictwem Związku Rob. Niefachowych. Ma to 
tą dobrą stronę, że Związek wysyłając na 
robotę swoich członków, może dać pewne 
gwarancje za wydajność ich pracy. 

    

  

   

      

Ce wyświetlają nawogródzkie 
kinoteatry. 

Dźwiękowe kino „Pogoń* — „Maulin 
Rouge“. 

Kinematograf Miejski — „Karol XII Król 
Szwecji i Piotr car Rosji* — Film histar. 

Fundusz im. Marszałka Piłsudskiego 
pomocy bezrobotnym i biednym 

Sekretarjat Wojew. Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem, kontynując 
swą akcję pomocy bezrobotnym i biednym, 
apeluje tą drogą do mieszkańców Ziemi No- 
wogródzkiej, aby składali ofiary na Fundusz 
im. Marszałka Piłsudskiego. Zbliża się zima 
niechaj że więc popłyną znowu ofiary. 

3-cia drużyna harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego składa na ten cel zł. 2. i wzywa 
do złożenia conajmniej takiej samej sumy 
pozostałe drużyny harcerskie w Nowogródku 

    

Samobójstwo pijanego chłopka. 
W dniu wczorajszym znaleziono na 

ul. 3-g0 Maja w Nowogródku trupa niezna- 
nego mężczyzny. Zaalarmowany Urząd śled 
czy, przeprowadził natychmiast dochodze- 
nie i ustalił, że był to mieszkaniec wsi, Kure 
wicze, gm. horodeczno, Kucuk Michal, syn 
Grzegorza i Anny, lat 28. 

Tego samego dnia widziano go na jarmar- 
ku, pijanego. Otruł się 35 gr. esencji kar- 
bolowej i nienaruszoną butelką wódki. Przy- 
czyna samobójstwa niewyjaśniona. 

Mecz footbalowy. 

W, dniu wczorajszym, odbył się na boisku 
3-ciej drużyny harcerzy im. Marszałka Pił. 
sudskiego, a II drużyną Klubu Sport. „Ma- 
kabi*. Młody zespół Trójki trzymał się do- 
skonale i jakkolwiek uległ rutynowanemu i 
poważnemu przeciwnikowi, wykazał bardzo 
duży postęp. 

U 

  

ał Trójki w trójboju o mistrzo- 
stwo Wil. Chor. Hare. 

3-cia drużyna harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego, wysyła na 27 b. m. do Wilna 
sześciu harcerzy, którzy wezmą udział w 
trójboju o mistrzostwo Wileńskiej Chorągwi 
Harcerskiej. 

Odłożenie otwarcia świetlicy Trójki. 
Zamierzone, uroczyste otwarcie świetlicy 3-ciej druż. harc. w dniu 27 b. m. zostaje odłożone do dnia 4 października, ze względu na mistrzostwa Chorągwi Wil. 

Lida. 
Z posiedzenia Powiatowego Komite- 

tu do Walki z Bezrobociem. 
W dniu 29 września r. b. odbyło się w 

sali starostwa lidzkiego pierwsze posiedze. nie Powiatowego Komitetu do walki z bez. robociem, w którym wzięli udział p. sta. 
rosta H. Bogatkowski, p. Inespektor Pracy 
tut. Okręgu A. Lewicki, przedstawiciel Ko- 
mendy Garnizonu p. major Krzowski oraz 
przedstawiciele związków zawodowych, pra- 
codawców, organizacji społecznych i t, p. w 

  

liczbie dwudziestu kilku osób. Zebraniu prze 
wodniczył p. starosta H. Bogatkowski. 

Na tymże zebraniu wyłoniono prezydjum 
komitetu w składzie: prezes p. starosta H. 
Bogatkowski, wiceprezes p. burmistrz Za- 
durski Józef, skarbnik p. Lewandowski, se- 
kretarz p. Płaszczyński, członkowie: p. Bor- 
kowski i p. B. Stolle, Komitet podzielił się 
na dwie sekcje: 1) źbiórek ofiar dla bezro- 
botnych z ks. kanonikiem Bojarzeńcem jako 
przewodniczącym na czele i 2-gą zatrudnie- 
nia bezrobotnych, przewodniczącym której, został Pp. Inspektor Pracy A. Lewicki. Z rat 
mienia komitetu postanowiono wysłać dwóch 
delegatów na zebranie Wojew. Komitetu wal- 

КОСО ОВ 

WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Oszmiana. 
Nowa kawiarnia. 

Mamy do zanotowania dodatni objaw 
rozwoju handlu polskiego—otwartą została 
cukiernia i kawiarnia, Heleny i Józefa Ko 

  

  

    
   

    

  

    

     

szynisów wobec uszanowania tradycji 
„Starość! ' nazwana! 

Ks. probos Holak, w licznem otocze- 

ks. prefekta 
z ząc TOZWO- 

ju — pożądanej placówce olickiej — 
której brak oddawna odczuw: się dawał! 

Urządzona, w specjalnie wymurowanem 
pomieszczeniu w śródmieściu, obok koscioła 
— łącznie z piekarnią — według najnow- 
szych urządzeń i wymagań technicznych, ma 
dwie obszerne sale dla publiczności — z 
osobnem frontowem wejściem, jedną ogólną 
— drugą dla ata urzędniczego i miejsco- 
wej inteligencji przeznaczoną! 

Korzystamy, teraz z dobrej 
nych dotąd — ze swej dobroci c 

go rodzaju i gatunku 

Pl 

niu publiczno ten 
Harasimov 

w a 

  

    
   

  

  

  

   

  

awy i zna- 
iast, różne-    

  

ówka polska, niewątpliwie rozwinie 
„k rniane życie towarzyskie". Nowej pla- 
cówce „Szczęść Boże”. $ 

Zygmunt Goławski. 

Z pogranicza. 
Podejrzani przybysze z Litwy. 

    

W rejonie odcinka granicznego Orany 
patrol K. O. P. zatrzymał 3-ch podejrzanych 
osobników, którzy w sposób nielegalny prze- 
dostali się z Litwy. 

  

   

Pijani strażnicy litewscy niszczą 

wiechy graniczne. 

Żołnierze litewscy na odcinku  granicz- 

nym Łozdzieje zniszczyli kilka wiech. Na 
widok potrolu K. O. P. pijani strażnicy li- 

tewscy zbiegli w głąb własnego terytorjum. 

Polsko-litewska konferencja 

graniczna. 
W powiecie święciańskim w rejonie Kołty- 
nian odbyła się polsko-litewska konferencja 
graniczna. Przedmiotem obrad była sprawa 
wydawania doraźnych przepustek  granicz- 
nych. Konferencja dała wynik przychylny, 
doprowadzając do wspólnego porozumienia. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
ki z bezrobociem w osobach: p. dyrekt. Fi- 
schera i p. Malewskiego sekrelarza Gmin- 
nej Federacji Pracy. 

Praca Komitetu będzie polegała na zao- 
patrzeniu bezrobotnych w artykuły spożyw- 
cze, opał (tylko dla rodzin) i pracę. Lokale 
na biura Pow. Komit. Walki z Bezrob. zao- 
fiarowali: Związek Kupców Chrześć. i Fe. 
deracja Pracy. 

Na tymże zebraniu postanowiono rozpo 
cząc pracę w punktach /posiadająnych naj- 
większą ilość bezrobotnych: jak Lida, Iwje, 
Ejszyszki i Brzozówka, a następnie przejść 
do pracy w komitetach gminnych. Akcja 
dożywiania ma trwać od 15 września do 15 
maja, opał od 10 IX do 15 IV 1932 r. 

Tak chwalebna praca zapoczątkowańa 
w obliczu groźnej zimy, oraz w przewidy- 
waniu ciężkich warunków życiowych dla wie 
lu rodzin bezrobotnych — przyniesie znacz- 
ną ulgę. Powitać ją należy z całem uzna- 
niem i życzyć największych rezultatów w 
pracy. Społeczeństwo napewno też będzie ją 

popie ać, rozumiejąc groźną syluację jaką 
przeżywamy z powodu kryzysu gospodar- 
czego. 

Oczekujemy na zapoczątkowanie zbiór- 
ki ofiar dla bezrobotnych, byśmy mogli wy- 
mienić nazwiska pierwszych ofiarodawców. 

B. 

Z Kom tetu Obywate'skiego 
zwalczania bezrobocia. 

, Dnia 18-go września r. b. odbyło 
się w lokalu Izby Przemysłowo-Handl. 
pod przewodnictwem p. profesora Wi- 
tolda Staniewicza kolejne posiedzenie 
Sekcji Dostarczania i Podziału Prac: 
Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia. Na posiedzeniu obecni by- 
li „P. wojewoda Z. Beczkowicz oraz p. 
wicewojewoda Jankowski. 

Omawiane były w dalszym ciągu 
sprawy związane z zatrudnianiem bez 
robotnych Przy removcie i kanalizacji 
nieruchomości w Wilnie. Wyłoniono 
specjalną podkomisję, która się zbie- 
rze.we wtorek u p. pana wojewody ce- 
lem przyśpieszenia tej tak pilnej spra- 
wy. Pan radca Taub złożył sprawoż- 
danie z przebiegu konferencyj bran- 
żowych w sprawie możliwości zwię- 
kszenia zatrudnienia w poszezegó|- 
nych warsztatach oraz referował opi- 
nje zainteresowanych organizacyj 
przemysłowych. Zebrani zostali poin- 
formowani również o poczynionych 
posunięciach w poszczególnych war- 
sztatach pracy celem zwiększenia za- 
trudnienia, względnie wstrzymania re- 
dukcji robotników. Dla przyśpieszenia 
badania poszczególnych zakładów wy- 
łonione zostały dwie komisje - - jed- 
na dla zakładów przemysłowych, dru- 
ga dla rzemieślniczych. 

Dziwny przymus. 
Od p. F. P. otr ymujemy następującą słu- 

szną uwagę: Teatr żydowski w Wilnie ogła- 
sza ceny miejsc w pismach i na afiszach. Przy 
kupnie jednak biletu przy kasie teatru żąda 
się z góry opłaty za garderobę w wysokoś- 
ci 30 groszy, bez czego biletu otrzymać nie 
można. 

Ze zrozumiałem oburzeniem pyta naby- 
wający bilet: „z jakiego to tytułu ten przy- 
mus korzystania z garderoby? 

A jeśli ja mam zwyczaj chodzić do teatru 
bez laski lub parasola, bez kapelusza lub wierzchniego okrycia? — To wszystko jedno! brzmi odpowiedź — za garderobę płacić trze- ba z góry bez względu na to czy się jej uży- wa czy też nie. Zresztą Pan może przynieść laskę lub parasol i złożyć to w garderobie. Co za dziwne zwyczaje! A czy pan dyrek- tor teatru też płaci za to, czego nie otrzyma lub z czego nie korzysta albo korzystać nie chce? — To jest wyzysk i tyle! 

Wobec tego czyby nie zechciały miarodaj- ne czynniki wejrzeć w tę sprawę i zapobice 
tym nadużyciom. W ośrodkach kulturalnych 
za garderobę się płaci tylko w razie, gdy się z 
niej korzysta. F. P. 
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Odnalezienie prochów królewskich 
w krypcie podziemnej Bazyliki wileńskiej. 

W dalszym ciągu planowych poszukiwań, prowadzonych pod 
kierunkiem profesora U. S. B. Juljusza Kłosa w podziemiach Bazyliki 
wileńskiej w związku z zabezpieczeniem jej fundamentów, odkryto 
w dniu 21 września 1931 r. w głównej nawie tuż przed presbiterjum 
kryptę średniowieczną, sklepioną ostrołukowo, zamurowaną bardzo 
starannie, bez żadnego wejścia z Bazyliki. Zastępca kierownika robót, 
architekt Jan Pekszo pierwszy odnalazł kryptę i dostęp do niej po 
usunięciu posadzki i gruzu. O godzinie 13-ej do krypty tej weszli 
rektor Bazyliki Ks. prałat Sawicki, kierownik robót prof. Kłos, kon- 
serwator dr. Lorentz, prof. U. S. B. Ferdynand Ruszczyc, dr. More- 
lowski i architekt Pekszo i stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, 
że krypta zawiera szczątki królewskie. 

Niezwłocznie zawiadomieni o odkryciu wojewoda wileński 

Zygmunt Beczkowicz, metropolita ks. arcybiskup Jałbrzykowski, 

ks. biskup Michalkiewicz, przewodniczący komitetu ratowania Bazy- 

liki, ks. biskup dr. Władysław Bandurski, przedstawiciel U.S.B. pro- 

rektor ks. Falkowski, reprezentant miasta Wiina wiceprezydent inż. 

Czyż, weszli o godz. 14-tej do krypty, mieszczącej zwłoki królewskie. 

Stwierdzono, że krypta wskutek starannego zamaskowania jej nie 
była otwierana od początku XVII stulecia. W krypcie znajdują się 

zwłoki: króla Aleksandra Jagiellończyka, królowej Elżbiety, pierwszej 

żony króla Zygmunta Augusta oraz królowej Barbary Radziwiłłówny. 

Na czaszce króla Aleksandra Jagiellończyka zachowała się ko- 

rona pogrzebowa, nosząca wybitne cechy stylowe początku XVI 

wieku 0 znamionach okresu przejściowego między gotykiem i rene- 

sansem. Obok zwłok królowej Elżbiety znaleziono Koronę pogrze- 

bową, złoty łańcuszek oraz współczesną tabliczkę srebrną, pocho- 
dzącą z trumny, z długim napisem łacińskim, określającym imię 

i tytuły królowej. Na najlepiej zachowanej obitej złotogłowiem 

renesansowym trumnie królowej Barbary Radziwiłłówny, znaleziono 

podobną tabliczkę z herbami Polski, Litwy i rodu Radziwiłłów (herb 

„3 Trąby") oraz z łacińskim napisem, analogicznie dotyczącym tej 

królowej. 

Trumny króla Aleksandra Jagiellończyka i królowej Elżbiety 

wskutek zbutwienia zupełnie się rozpadły. Pierwotna podłoga 

drewniana również zbutwiała. Na dnie krypty widnieje płytka 

warstwa wody gruntowej. Kryptę i całą jej zawartość pozostawiono 

nietknięte do chwili przeprowadzenia szczegółowych badań nauko- 

wych. Przystąpiono natychmiast do zabezpieczenia otworu wejścio- 

wego i prowizorycznego ogrodzenia całej odkrytej przestrzeni, 

Miejsce to ze względu na majestat zwłok królewskich będzie sto- 

sownie udekorowane 

honorowa. 

i przy grobach będzie postawiona straż 

Nadzwyczajne walne zebranie Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

Ze względu na odnalezienie w jednej z 
krypt Bazyliki Wileńskiej zwłok króla Alek- 

sandra Jagiellończyka, królowej Elżbiety, 
pierwszej żony Zygmunta Augusta i królo- 
wej Barbary Radziwiłłówny, Komitet Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej zaprasza wszyst- 
kich członków Komitetu Ogólnego na nad- 
zwyczajne walne zebranie Komitetu, które 

odbędzie się w dniu 23 września o godzinie 
18, w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego. Za członków Komitetu Ogół- 
nego uważa się wszystkie osoby, które otrz; 
mały zaproszenie na posiedzenie organiza 
ne Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
w dniu 17 lipca r, b, Osobne zaproszenia roz: 
syłane nie będą. 

  

       

Dziś Bazylika będzie zamknięt . 
Ze względu na konieczność uporządko- 

wania dostępu do grobów królewskich i usu- 

nięcia grużów oraz odpowiedniego udekoro- 
wania miejsca w którem znajdują się zwłoki 

królewskie, w dniu 22 b. m. to jest we wło- 
rek, Bazylika Wileńska będzie zamknięta, a 
nabożeństwa w tym dniu nie będą odprawiane 
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  Dziś: Tomasza. 

Jutro: Tekli. 

  

  

Wschód słońca —g. 5 m. 20 

ER Zachód „ —g. 17 m.3 

MIEJSKA. 

— Eeha powodzi. Magistrat m. Wilna po 
slanowił wnieść na najbliższe posiedzenie Ra 
dy Miejskiej projekt budżetu dodatkowego na 
rok 1931-32 w kwocie 160.000 zł. na likwida- 
cje strat wyrządzonych przez powódź, 

Pozatem Komitet Rozbudowy m. Wilna w 
najbliższym czasie zamierza pr: ysląpič do ak- 
cji wydawania pożyczek właścicielom nieru- 
chomości, których posesje zostały uszkodzo- 
ne podczas powodzi. Akcja ta w ogólnych ro 
zmiarach przewidziana jest na sumę 75.000 zł 
Pieniądze mają wyasygnować władze central 
ne. Realizacja tej pożyczki nastąpi w najbliż- 

szych dniach. : 

` — Remont w szpitalu zakaźnym. Sekcja 
Zdrowia Magistratu zamierza w najbliższym 
czasie przystąpić do remonłu oddziału dla 

dzieci gruźliczych w szpitalu zakaźnym. 
— P. wojewoda zilustrował Magistrat i in- 

stytucje miejskie, W dniu wczorajszym p. 
wojewoda Beczkowicz w towarzystwie radcy 
wojewódzkiego p. Dzienajewicza przy udziale 
wiceprezydenta miasta p. W, Cz dokona! 

szczegółowej lustracji czynnoś Magisjalu, 
zaznajamiając się z tokiem urzędowania. Ja- 
dnocześnie p. wojewoda zilustrował szkoły i 
szpitale miejskie. 

  

  

    

    

  

  

SAM6RZĄDOWA. 

— 51 posiedzenie Wydziału Wojewódz- 
kiego. W! dniu 19 września r. b., pod prze- 
wodnictwem wojewody wileńskiego p. Zyg- 
munta Beczkowicza i przy uczestnictwie no- 
womianowanego wicewojewody p. Marjana 
Jankowskiego, odbyło się 51 z kolei posie- 
dzenie Wileńskiego Wydziału  Wojewódz- 
kiego , na którem rozpatrzono preliminarz 
budżetowy m. Wilna na rok 1931/32, do- 
datkowy preliminarz budżetowy powiatowe- 
go związku komunalnego w Wilejce na rok 
1931/32, projekt regulaminu lambardu, ot- 
wieranego przez Komunalną Kasę Oszczęd- 
ności m. Wilna oraz 37 odwołań od wymia- 
ru podatków i decyzyj, powziętych przi 
gistrał m. Wilna i Wydział Powiatowy w 
Głębokiem. 

      

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sprostowanie. Do notatki o mensie 

akademickiej zamieszczonej w „Kur. Wil* 
z dnia 19 b, m. wkradł się błąd. P. Włodzi- 

mierz Suroż, referent mensy akademickiej 
pełni swe funkcje honorowo, a nie na nowo, 

co niniejszym prostujemy, 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Uroczystość otwarcia roku szkolnego 

w Instytucie Nauk Handlowo-Gospodarczych 
w Wilnie. W! niedzielę o godz. 10-ej ks. ar- 

cybiskup metropolita wileński R. Jałbrzy- 
kowski celebrował w kościele św. Jana uro- 
czyste nabożeństwo, w obecności licznych 
rzesz słuchaczek i słuchaczy oraz grona nau- 
czycielskiego Instytutu, jak również przed- 
stawicieli władz i społeczeństwa. Ks. arcyb. 
Jałbrzykowski wygłosił podniosłe kazanie, 
charakteryzując w pięknych słowach war- 
tość ideową pracy szkolnej młodzieży. 

NIKA 
W południe, w jednej z sal Instytutu, bo- 

gato przybranej zielenią i kwiatami, odby- 
ła się inauguracja roku szkolnego. 

Prócz młodzieży i profesorów Instytutu, 
obecnych było wielu wybitnych gości. 

Na wstępie powitał gości p. dyr. Miškie- 
wicz w imieniu Zarządu Polskiego Towarzy- 
stwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekono 
micznej w Wilnie, podkreślając, że dzień 
dzisiejszy jest nowym etapem ekonomicz- 
nej pracy twórczej. 

Dyrektor Instytutu p. Kazimierz Widaw- 
ski złożył następnie wyczerpujące sprawoz- 
danie' obrazując historję Instylutu i osiąg- 
nięte dotychczas wyniki. Instylut powstał 
przed 7 laty, początkowo jako dwuletnie 

kursy wieczorne. W roku 1927 przekształ- 
cił się w uczelnię dzienną, z dwuletnim cza- 
sem trwania nauki. Wreszcie od roku 1930 
istnieje w swej obecnej postaci — uczelni 
gospodarczej z trzyletnim kursem. Pierwszy 
rok nauki obejmuje studja handłowe o cha- 
rakterze ogólnym. Poczynając od drugiego 
roku studja idą równolegle na wydziałach 
ogólno-handlowym, rolniczo-handlowym i sa 
morządowym. Zorganizowany ma być wy- 
dział leśno handlowy. Słuchacze Instytutu 
obowiązani są do odbywania praktyki, bądź 
w instytucjach krajowych, bądź też zagra- 
nicą. Jak wynika ze sprawozdania, Insty- 
tut, pomimo krótkiego okresu istnienia, zdo- 
łał już zaskarbić sobie uznanie najpoważ- 

i h instytucyj gospodarczych. Liczba 
słuchaczy od 50 w pierwszym roku istnie- 

uczelni wzrosła do 397, w tem 58 proc. 
1 i 42 kobiet. Słuchacze rekrutują 

4 ystkich dzielnie Polski. Liczne po- 
moce naukowe w postaci dobrze wyposażo- 
nych bibljotek i pracowni, ułatwiają słucha- 
czom pracę. Po złożeniu sprawozdania dy- 

awski ogłosił rok szkołny 1931/32 

  

   

  

   

     

  

   prezes Bratniej Pomocy p. Za- 
paśnik złożył w imieniu wszystkich kolegów 
i koleżanek na ręce Dyrekcji Instytutu ślu- 
bowanie, poczem zwrócił się do nich z krót- 
kiem przemówieniem, zachęcając do spel- 
niania wszystkich obowiązków szkolnych. 

Chór Instytutu, pod kierownietwem pani 

  

    

Gawrońskiej wizytatorki Kuratorjum, od- 
śpiewał „Gaude Mater Polonia* 

Na zakończenie uroczystości prof. dr. 
Michał Król wygłosił wykład inauguracy j- 
ny na temat: „Czego nas uczy kryzys obec- 
hy“. 

— Dyrekeja Shelley's Institute 
do wiadomości, że wykłady języków: angiel- 
skiego, niemieckiego, francuskiego i espe- 
ranto rozpoczną się dnia 1-go października 
w gmachu gimnazjum J. Lelewela ul. Mic- 
kiewicza 38. - 

Zapisy przyjmuje kancelarja 
Institute codzienie od godz. 

podaje 

Shelley's 
5 do 6 wiecz. 

WOJSKOWĄ. 
ZA Powołanie do wojska. Rozpoczęło się 
już powołanie do szeregów osób uznanych za 
zdolnych do noszenia broni podczas poboru 
rocznika 1910-go. Następny turnus ma być 
powołany na wiosnę. Jednakże krążą pogł. 
o tem, że w roku bieżącym turnus wiosenny 
nie będzie powołany zupełnie. Na mocy usta- 
wy powołanie może nastąpić w okresie do 
25 lat ukończonych przez poborowych. O ile 
do tego czasu nie b: on powołany prze- 
chodzi automatycznie do kalegorji nadlicz- 
bowych, 

  

^ 

  

Z POCZTY. 

— Dyrekeja P., i T. komunikuje, że od 
1 października r. b. urząd p. t. Wilno II 
(gmach Urzędu Wojewódzkiego) będzie czyn 
ny dla publiczności: poczta od godz. 8 do 15, 
telegraf i telefon od godz. 8 do 19. 

GOSPODARCZA. 

— Zabiegi o amnestję podatkową. W sfe 
rach gospodarczych kiełkuje myśl wystąpie- 
nia do władz ministerjalnych z wnioskiem og 
łoszenia amnestji podatkowej na, zaległości 
ciążące na płatnikach. Całkiem konkretny 
projekt taki wpłynął do Izby Przemysłowo- 
Handlowej ze strony federacji zrzeszeń przed 
stawicieli handlowych. W memorjale fede- 
racja wskazuje na fakt, że ogłoszenie takiej 
amnestji przyczyniłoby się do uratowania 
wielu placówek gospodarczych i do odżywie- 
nia życia gospodarczego, 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie. Podług ostatnich danych 
województwo wileńskie liczy 3.016 bezro- 
botnych, w tej liczbie 948 kobiet. : 

W stosunku do tygodnia poprzedniego 
bezrobocie zmniejszyło się o 9 osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Polskieh. We wtoraek, dnia 24 IX. r. b. 
o godz. 8-ej wiecz. w gmachu Uniwer: ytec- 
kiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się zebra- 
nie członków Koła z referatem p. Michała 
Szulkina p. t.: „Zamykanie bibljotek polskien 
po 1863 r. na terenie b, W. Księstwa Litew- 
skiego“. S 

Wprowadzeni gošcie mile widziani. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. ząd „Wileńskiego 

Towarzystwa Niezależnych Art. Malarzy” 
wyraża drogą serdeczne podziękowanie 
p. Prezydentowi M *olejewskiemu, sze- 
fowi wydz p. dr. Maliszewskie- 
mu, ławnikom pp. Żejmo i Łokuciejewskie- 
mu oraz p. Romazewiczowej i innym 050- 
bom, które w ten lub inny sposób przyczy- 
niły się do ułatwienia urządzenia Il-ej wy- 
5 zów T-wu. 

Równ składa Zarząd W. T. M. gorące 
podziękowanie p. Mohlównie, za uprzejme 

udzielenie kilimów i tkanin ludowych, dla 
udekorowania salonów wystawy. 

Społeczeństwu Wileńskiemu, które nie- 
zważając na deszcz, bardzo licznie przyjęło 
udział w uroczystości otwarcia wystawy, — 
składamy staropolski Bóg zapłać” i pole- 
camy się nadal łaskawej pamięci. 

— Z Wileńskiego Towarzystwa Nowoczes 
nego wychowania. We wtorek dnia 24 b.m. 
o godzinie 8-ej wiecz. odbędzie się w sali 
Kuratorjum (Wolana 10) odczyt dr. Stefa- 
na Brokowskiego na temat. „Obserwacje 
nad twórczością dzieci na tle ich pobytu w 
kolonji letniej w Leoniszkach*. 

Wstęp wolny. 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da 
nych miejskie władze sanitarne na terenie m. 
Wilna w tygodniu ubiegłym chorowało ogó- 
łem 61 osób, Z chorób zakaźnych zanotowa- 
no następujące: ospa wietrzna 1, tyfus brzu- 
szny 6, tyfus plamisty 2, czerwonka 2, płoni- 

ca 18, błonica 2, odra 6, różyczka 1, grypa *, 
gruźlica 7 (w tem 2 zgony), jaglica 4 i šwin- 
ka 8. 

  

      

      

   

  

       

   
  

      

TEATR |! MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Łutni* Celem uprzy 

stępnienia jaknajszerszemu ogółowi odwie- 
dzania teatru, Dyr. wprowac przedsta- 
wienia po cenach najniższych (50 proc.| w 
wyznaczone włorki, w które to dnie ukażą 

się po kołei wszystkie grane sztuki. 
Dziś pierwszy „tani wtorek* dnia 22 

b. m. ukaże się pogodna i wesoła „Panna 
mężatka”, kamedja w 3-ch aktach J. Korze 
niowskiego, w pomysłowej reżyserji p. Stani 
sławy Wysockiej, jednocześnie kreującej ro- 
lę pułkownikowej. Sztuka ta będzie graną 
w obsadzie premjerowej, która kapitalną grą 
swoją wywołuje na sali huragany śmiechu 
przy otwartej kurtynie. Sztuka ta niebawem 
zejdzie z repertuaru. Jutro w środę dnia 23 
b. m. ukaże się po raz 4-ty „Święty Płomień" 
— Naughama. Sztuka z okresu wielkiej woj- 
ny o fascynującej treści, która obiegła wszy 
stkie sceny Europejskie, zdobywając sobie 
wszędzie niebywałe powodzenie. 

Znakomitą odtwórczynią roli matki spa- 
raliżowanego lotnika jest p. Stanisława Wy- 
socka, która wyreżyserowała tę sztukę. 
Wszyscy pozostali nawcy dzielnie se- 
kundują p. Wysockiej zbierając zasłużony 
aplauz. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 
wtorek dnia 22-go b.m. po raz 5-ty XII scen 
dramatycznych J. Słowackiego „Horsztyń- 
ski* ze znakomitym p. Juljuszem Osterwą 
w Jego rewelacyjnej kreacji Szczęsnego na 
czele wybornie zgranego i dostrajającego się 
do znakomitego gościa zespołu. 

Arcydzieło to zarówno dla swych wałlo- 
rów scenicznych, jak i świetnej gry wszy- 
stkich wykonawców zdoła „zadowolić naj- | 
wybredniejszy gust publiczności. 

W środę dnia 23go b. m. 
„Horsztyński*. в 

Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

WTOREK, DNIA 22 września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka ta- 
neczna i popularna (płyty). 13.10: Kom. met. 
16,40: Program dzienny. 16.45: Kom. dla że- 
glugi. 16.50: „Najpiękniejsze zamki polskie: 
Podhorce i Łańcut'* — odczyt. 17.10: Utwory 
Mozarta (płyty). 17.35: „Chiński mur* 
odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: Kom. Zw. Mł. 
Polsk. 19,10: Nowości teatr. 19.25: Program 
na środę i rozm. 19.40: „Kąpiele błotne na 
Polesiu* — feljeton. 1 : Kom. 2015: Kon- 
cert wieczorny. 22.00: „W marokańskim Wer- 
salu* — feljeton. 22.15: Komunikaty. 20.30: 
Recital śpiewaczy Emmy Matouskowej. 23.00: 
„Faust* — Gounoda, 

   

    

po raz 6-ty 

    

    

    

ŚRODA, DNIA 23 WRZEŚNIA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.55: Program dzien 
ny. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Kon- 
cert dla młodzieży (płyty). 16.45: Kom. dla 

zeglugi. 16.50: Radjokronika, 17,10: Utwory 
Wagnera (płyty). 17,35: „Dramał królowej 
polskiej* odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: „Zyg- 
munt Sierakowski* odczyt. 19.15: Poezje Mi- 
ckiewicza w tłum. litewskiem i muzyka li- 
tewska. 19,30: Komunikaty. 19.35: Program 
na czwartek i rozmaitości. 19,45: Chwiłka 
strzelecka. 19.55: Komunikaty, 20.15: „Hu- 
mor Chopina* feljeton. 20.30: Koncert 22.00: 
„Szary człowiek w dobie kryzysu” feljeton. 
22.15: Komunikaty i muzyka taneczna. 

* NOWINKI RĄDJOWE. 
TANIO, MOKRO I DOBRZE. 

Polesie, ten kraj wszelkich, niezwykłych. 
możliwości, który kryje w sobie lysiące gos- 
podarczych niespodzianek, który musimy za- 
mienić w ziemię mlekiem i miodem płynąca, 
tymczasem przedstawia się, jako wielki kom- 
pleks kąpieli błotnych. „Kompiele błotne na 
Polesiu* posłużą za temat do dzisiejszego fel- 
jetonu p. Haliny Hohendlingerówny. 

   

  

   



Sensacyjny pošcig za ztodziejem 
po ulicach miasta. 

Wezoraj okolo gedziny 5 p. p. do miesz- 
kania krawca Łotysza przy ul. Ludwisar- 
skiej Nr. il przy pomocy wyjęcia szyby, 
przedostał się złodziej, który zrabował stam- 
tąd futro, biżuterję i naładowany rewolwer. 

Ne szczęście jeden z przechodniów zau- 
ważył zuchwałą wizytę złodzieja i powiado- 
mił o tem dozorcę, który zaczaił się przy 
oknie z zamiarem zatrzymania złodzieja, w 
chwili, kiedy opuści mieszkanie krawea. W 
chwilę później, złodziej ze zrabowanemi rze- 
czami wyskoczył z okna i w tejże chwili za- 
trzymany został przez dozorcę. 

Widząe „że wpadł, złodziej nie namyśla- 
jąe się długo wydobył z kieszeni zrabowany 
rewolwer i skierowawszy go w stronę dozor- 
cy, nacisnął cyngiel. Na szczęście rewolwer 
nie był zarepetowany i złodziej nie wiedział 
jak się to robi dzięki czemu dozorca uszedł 
niechybnej śmierci. Gdy rewolwer nie wy- 
strzelił, dczorca zaczął uciekać. To samo 
uczynił bandyta, biegnąc przez Wileńską w 
kierunku ulicy Żeligowskiego. 

Tymczasem na ałarm dozorcy nadbiegł 
wywiadowea wydziału śledczego i dwóch 
wojskowych, którzy natychmiast zaczęli šei- 

gać złodzieja. Cheąc ujść pościgu, złodziej 
porzucił skradzione rzeczy, lecz widząc że 
prześladowcy biegną mu po piętach znowu 
wydobył rewolwer i skierowując w stronę 

prześladowców chciał strzelać, lecz i tym ra 
zem rewołwer odmówił posłuszeństwa. Wó- 
wczas bandyta zrezygnował z broni i wy- 
biegł na ulicę Zawalną kierując się w stro- 
nę Małej Pohulanki. Cały czas biegnące z re- 
wolwerem w ręku czem odstraszył przechod- 

niów, którzy usiłowali go zatrzymać, 

Jeden z prześladoweów widząc że zło- 
dziej może zbiee, wydobył broń i oddał kil- 
ka strzałów w kierunku uciekającego co 
zmusiło go do zatrzymania się. 

'Tymezasem przybyła zaalarmowana po- 
licja i aresztowała złodzieja, którym okazał 
się 19-letni Jan Gubski (ul. Połocka Nr. 4). 

Pomimo tak młodego wieku Gubski ma 
już za sobą bogatą przeszłość kryminalną. 
21 maja r. b. aresztowany został za doko- 
naie zuchwałej kradzieży, wobec czege osa- 
dzono go w więzieniu Łukiskim, które opu- 
ścił 12 b. m. by za kilka dni znowu znaleźć 
się za kratami. (e). 

Nieporządki na rzeźni miejskiej. 
Uwadze władz. 

Cech Rzeźników i Wędliniarzy w 
Wilnie nadsyła następujące pismo: 

W związku z wejściem w ostatnich dn. 
w życie Regulaminu Porządkowego Rzeźni 
Miejskiej w Wilnie w dniu 19 b. m. odbyło 
się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie 
oraz przedstawicieli Cechu Rzeźników i Wę- 
dliniarzy żydów w Wilnie. 

Zebrani jednogłośnie postanowili żądać 
u właściwych Władz skreślenia $ 4 omawia- 
nego Regulaminu, który w praktyce przed- 
stawia się jako zakaz wstępu na Rzeźnię 
Miejską rzeźnikom i wędliniarzom do godzi- 
ny 2 pp., biorąc pod uwagę, iż powyższy za- 
kaz utrudnia zakupy mięsa na Rzežni Miej- 
skiej, wytwarzając spekulację i zmusza na- 
byweów rzeźników i wędliniarzy do przewo- 
zu zakupionego mięsa w godzinach wieczo- 
rowych, gdyż Rzeźnia Miejska w Wilnie nie 
posiada odpowiednich urządzeń, któreby po- 
zwoliły na przechowanie mięsa do następne- 
go dnia, eo jest praktyczne w niektórych 
większych miastach R. P. Biorąc pod uwagę 
te i wiele innych motywów, które umiesz- 
czone zostały w specjalnych memorjałach 
złożonych Władzom Wojewódzkim i Magi- 

Od'dnia 19-go b. m. 
  

Alm Biiejskie 
t (BALA MIEJSKA 

Sairobramska 5, 

| DŹWIĘK. KINO-TEATR 

įAELIOS“ 
Wileńska 89, tel. 9-28 

twórcy 

i Tajemnica czarnego wąwoz 
go godz 6, 8 i 10-ej 

  

„Pancernik Potiom- 
kin* Sergjusza Eisensteina 

MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU 

strackim zebrani jednogłośnie postanowili 
wyznaczyć na dzień 22-go września b. r. 
STRAJK PROTESTACYJNY przeciw temu 
zarządzeniu Magistratu, w którym to dnia 
miały być zamknięte wszystkie sklepy rzeź- 
nieko-wędliniarskie na znak protestu, co je- 
dnak dzięki osobistej interwencji pana wo- 
jewody, który raczył zbadać sprawę na miej- 
seu na Rzeźni Miejskiej i polecić rozpatrze- 
nie takowej na najbliższem posiedzeniu Ra- 
dy Miejskiej zostało zażegnane. Strajk wyz- 
naczony na dzień 22 b. m. został odwołany. 

W związku z tem podajemy do wiado- 
mości publicznej co następuje: 

Podczas gdy rzeźnicy i wędliniarze są 
krępowani coraz nowemi przepisami i posta- 
nowieniami, nad przestrzeganiem których 
dzielnie czuwają nasze władze, kierownik 
Rzeźni Miejskiej w Wilnie dr. Łaszkiewicz 
najwyraźniej drwi sobie z obowiązujących 
rozporządzeń i nie przestrzega  elementar- 
nych wymagań, o czem Świadczą niżej po- 
dane fakty: 

  

  

1) W myśl odpowiednich przepisów trzo- 
da chlewna ma być dostarczana na ubój po 
należytym wypoczynku — natomiast kie- 
rownik Rzeźni Miejskiej skasował przezna- 
czone na ten cel t. zw. „buchty* na Rzeźni 
przy smolarni i trzoda chlewna wprost z wo- 
zu jest dostarczana na ogień, na co niestety 

  

Od godz. 4 do 6-ej dla uczącej się 
młodzieży. Wielki film sportowy 

dramat 
ameryk. 

Koncerto 

w-g arcydz. 

ŻYWY POCIS 

Królowa bez korony 
NAD PROGRAM: Wesoła komedja w 1 akcie. 
Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10 ej. — Kasa czynna od 3.30 

RUR) EB w 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami doty- 
chezas nie zwróciło uwagi. 

2) Rozporządzenia głoszą, iż mięso w 

czasie przewozu i przenoszenia powinno być 
zabezpieczone od wszelkich zanieczyszczeń 
— na rozkaz zaś kierownika Rzeźni ostat- 
nio zostały zrobione drzwi z hali wprost na 
ulicę niebrukowaną, kędy musi być wyno- 
szone mięso, a gdzie podnosi się kurz i w 
takich warunkach ładuje się mięso na fury. 

Dodajemy, iż na ulicy tej żerują wszelkiego 
rodzaju męty społeczne i w dniu 18 b. m. 
zanotowane zostały wypadki kradzieży mię- 
sa z wozów. Koła nawet średnio naładowa- 
nych wozów grzęzną w głębokim piachu, 
męczą się konie przewoźników, na co też 

powinno zwrócić uwagę Towarzystwo Opie- 
ki nad Zwierzętami. 

3) Jak głoszą postanowienia — przy oglę- 
dzinach płuc, odpadki muszą być niszczone 
w oczach właścicieli zwierząt, czego niestety 
nie przestrzega się na Rzeźni Miejskiej w 
Wilnie i niewiadomo gdzie mogą wymienio- 
ne odpadki zawędrować. Pozatem wprost, 
jakby dla szykany, przy oględzinach psuje 
się tusze baranie i cielęce, na co niejedno- 
krotnie zwracano już p. doktorowi uwagę. 

Dużo można zrobić zarzutów co do sa- 
nitarnego stanu Rzeźni, czego nie mogą do- 
strzec nasze władze przy lustracjach, gdyż 
kierownik Rzeźni zawczasu bywa uprzedzo- 
ny i w ostatnich chwilach przeprowadza po- 
rządki. 

5) Kierownik Rzeźni dr. Łaszkiewicz, bę- 
dąe jednocześnie naczelnym lekarzem i łą- 
cząe dwie funkcje w jednym ręku nie jest 
poprostu w stanie pilnować porządku na 
Rzeźni, tembardziej, iż największą uwagę 
skierowuje na wchodzących przy bramie z 
przepustkami. * 

6) W stosunku do nabywców towaru rzeź 
ników i wędliniarzy stosuje się najbardziej 
ostre regulaminy na Rzeźni Miejskiej nie 
biorąc pod uwagę, iż takowe wprost niewy- 
konalne wobec braku odpowiednich urzą- 
dzeń jak chłodnia, hala sprzedaży i t. p. 

CECH RZEŹNIKÓW I 

WĘDLINIARZY W WILNIE. 

SPORT 
WOJSKOWI — CYWILNI 6:2 (2:0). 
W ramach uroczystości 10-lecia odbył się 

ubiegłej niedzieli tradycyjny doroczny mecz 
między reprezentacjami klubów wojskowych 
i cywilnych. 

Zawody zakończyły się zdecydowanym 
zwycięstwem wojskowych, których en bloe 
reprezentowała drużyna 1 p. p. Leg. Mecz 
odbył się przy ulewnym deszczu, co oczywi- 
Ście nie pozostało bez skutku na przebieg 
gry, która mocno na tem ucierpiała. 

Łupem bramkowym podzielili się Pawło- 

  

W roli głównej 
Reed Howes 

NAD PROGRAM; Niezwykłe polowanie 
Wielki dramat w I2-tu aktach. 
Dzieje miłości Lady Hamilton. 

wa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni Meżrabpom—Ruś—Moskwa, realizacji genjalnego 

BŁĘKITNY EXPRESS W filmie biorą udział wielcy 
artyści teatrów rosyjskich. 

Antona Czechowa z udz. srt. Mosk. Teatru 
Artyst. Moskwina, M. Czechowa i Natalji Wołodko. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — WKRÓTCE: Najnowsze przeboje sezonu: Szary dom i Tabu. 
  

BŹWIĘKOWH KINO RE Dawno e K F l d ł Przepiękny 
oczekiwany dźwiękowi „au. C. K. Feldmarszalek 555: „УЙО 

Mickiew. 22, tel. 15-28   Na '|-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 

Nadzwyczajny humor! Czarujący špiewl Przepiękna muzykal 
W rol.gł.: Vlasta Buriau, Roda-Roda, Felicja Malteu. NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i tyg. Foxa. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

I-L-E*-N SK I 

wski (2), Naczulski (2), Godlewski i Halicki 
dla zwycięzców oraz Janikowski i Wasiłew- 
ski dla pokonanych, 

Sędziował por. Herhold, 

10-LECIE WIL. OKR. ZW. P. N. 

Z racji 10-lecia Wileńskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej zorganizowana zosta- 
ła uroczysta Akademja w sali Ogniska Ko- 
lejowego. Akademję zagaił prezes Związku 
pułk. Wenda, nawołując kluby do zgodnej 
współpracy na polu rozwoju piłkarstwa, tak 
na ziemiach naszych upośledzonego. 

Rys historyczny działalności Związku 
skreślił p. Downarowicz. 

Resztę programu wypełnił bogato uroz- 
maicony dział wokalno-muzyczny. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

— Samochód ciężarowy wartości 4000 zł. 
skradziono z niezamkniętego dziedzińca do- 

mu Nr. 21 przy ul. Piłsudskiego, na szkodę 
Kapraszewicza Eugenjusza, m-ca folwarku 
Ruda, gm. rudomińskiej,.pow. wileńsko-troc- 
kiego, Auto odnaleziono u Niedźwieckiego St. 
ul. Rysia 25 i zwrócono poszkodowanemu. 
Sprawcę kradzieży zatrzymano. 

— Turek Konstanty m-c Brasławia zo- 
stał okradziony w domu publicznym przy ul. 
Wiłkomierskiej 67, Z kieszeni marynarki wy- 
ciągnięto mu portfel, zawierający drobną bi- 

żuterję oraz gotówkę, łącznej wartości 250 zł. 
Ustalono, że kradzieży dokonała Janiszewska 
Władysława (ul. Wiłkomierska 67), którą ze 
skradzionemi przedmiotami zatrzymano. 

Wieliczko Bolesław ul. Niemiecka 1 za- 
meldował policji o systematycznej kradzieży 
różnych napoi wyskokowych na sumę około 
200 zł. z jego restauracji, mieszczącej się przy 
ul. Niemieckiej 1. Ustalono, że kradzieży do- 
konywał robotnik, zatrudniony u Wieliczki. 
Baranowski Józef ul, Niemiecka 1, którego za 
trzymano. Skradzionych wódek nie odnale- 
ziono. 

— W dniu 19 b. m. z niezamkniętego mie- 
szkania przy ul, Zamkowej 12, na szkodę Sta. 
nionisa Czesława skradziono palto męskie 
wartości 10 zł. Sprawcę kradzieży, zawodo- 

wego złodzieja Bańkowskiego Antoniego, za- 
ułek Oranżeryjny zatrymano. Bańkowski do 
kradzieży palta się przyznał, oświadczając, że 

zastawił je za sumę 15 zł. u Piliponisa Jana, 
Więzienna 7. Skradzione palio odebrano od 
Piliponisa i zwrócono poszkodowanemu. 

E S 2 

Dr. ZARCYN 
(chirurg) powrócił 

ul. Słowackiego 24. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
    

Odgłosy wypadków londyńskich zagranicą. 
NOWY YORK, 21. 9. (Pat). — Koła fi- 

nansowe Wall Street uważają, iż tymezaso- 
we zawieszenie parytetu złota przez Wielką 
Brytanję jest zarządzeniem konstrukcyjnem 
podyktowanem przez wyjątkowe okoliczno- 
SEL. 

PARYŻ, 21. 9. (Pat). — Wiadomości nad- 
chodzące z Londynu o podjętych zarządze- 
niach wywołały wielkie poruszenia wśród 
francuskiej opinji publicznej. Prasa dzisiej- 
sza wzywa francuską opinję publiczną do 
wykazania solidarności w stosunku do An- 
glji, z którą łączy ją tyle wspólnych intere- 
sów natury moralnej i materjalnej. 

BERLIN, 21. 9. (Pat), — Tutejsze koła 
finansowe utrzymują, iż w związku z sytu- 
ас/а jaka powstała na londyńskim rynku 
pieniężnym Rząd Rzeszy wydać ma nieba- 
wem zarządzenie dewizowe. Należy się liczyć 
z możliwością podniesienia stopy dyskonto- 
wej Banku Rzeszy. 

  

LONDYN, 21. 9. (Pat). — Decyzje, do- 
tyczące parytetu złota, zapadłe w Anglji, wy 
wołują na całym świecie liczne komentarze. 

Zbierająca je agencje Reutera podaje: 
Prezydent Hoover oraz główni członkowie” 
rządu amerykańskiego odmówili jakichkol- 
wiek oświadczeń. W kołach jednak powo- 
łanych przypuszczają, że przyszłość Anglji 
jest obeenie w rękach samych Anglików. 
Koła te zdają sobie sprawę że załamanie się 

kredytu angielskiego byłoby katastrofą nie- 
tylko dla równowagi iatowej ale również 
i dla handlu amerykańskiego. 

Prezes ministrów kanadyjski oświadezył,- 
że Kanada utrzyma swój parytet złota. Mi- 
nister finansów japoński uważa, że finanse 
Wielkiej Brytanji są oparte na zdrowych pod 
stawach i nie widzi żadnej potrzeby ponow-- 
nego wprowadzenia zakazu obrotu złotem: 
w Japonii. 

   

    

Na ulicach Londynu spokój. 
LONDYN, 21. 9. (Pat). — Zwraca uwagę 

fakt, że Londyn zupełnie nie uległ panice. 
Wszysey pośpieszyli w poniedziałek rano 
normalnie do pracy. Giełda i okolice które 
zwykle przepełnione są od 10 min. 30 urzęd- 
dnikami, agentami i maklerami, w  ponie- 
działek są zupełnie nieczynne. Ruch uliczny 

odbywa się normalnie, tylko wobec zam- 
knięcia giełdy nie widać przeglądających ta- | 
ksy giełdowe. Szybka decyzja rządu, zapadła 
w końcu ubiegłego tygodnia, zaskoczyła 
wprawdzie City, jednakże nie maklerów= 
Pracownicy makłerscy wolni są od praey. 

Straszne skutki zderzenia się 2 pociągów — 
cystern. 

BUKARESZT, 21. 9. (Pat). Na linji 
Ploeszti—Slobozia zderzyły się w pełnym 
biegu dwa  pociągi-cysterny. 50 wagonów 
benzyny wybuchło wskutek zderzenia, powo- 
dując olbrzymich rzmiarów katastrofę. Wy- 

dobyto ciała 5 funkcjonarjuszów kolejowych- 
którzy spłonęli żywcem. Istnieje obawa, że 
liczba ofiar jest znacznie większa. Straty | 
bardzo duże. Na miejsce katastrofy udał się 
paciąg ratowniczy, „k 

  

Trzęsienie ziemi w Japonii. 
TOKJO, 21. 9. (Pat). — Dały się tu od- 

czuć gwałtowne wstrząsy sejsmiczne. Odezu- 
to je również na szerokiej przestrzeni w Ja- 
ponji Zachodniej. 

TOKIO, 21. 9. (Pat). — W związku z trzę 

sieniem ziemi donoszą o 9 zabitych i kilku- 
set rannych. Gmach prefektury w Saitama 
oraz liczne domy w miastach Konosu i Ku- 
magaia zawaliły się. 

Frma „Bata "zakłada fabry kę w Polsce 
BIELSK, 21. 9. (Pat). Czeska wy- 

twórnia obuwia Bata zakupiła w 
Chełmku w pobliżu Oświęcimia tere- 
ny obszaru około 100 ha, na których 

0 Or. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

dają 

firma ta przystąpić ma niebawem da 
budowy wielkiej fabryki obuwia @ 
garbarni skór. W nowych zakładach 
znajdzie zatrudnienie 4 tysiące robot- 
ników. 

W zystkich,którzy posia.| 1-2 pokoje 
jakiekolwiek 

macje o obecnem miejscu 
do wynajęcia w miesz 
ze wszelkiemi wygodam* 

infor- 

  

do 17 października r. b 
Już w ciągnieniu tej 5-ej klasy 

adły aś nagtępij. Wygrane: 
zł. 10.000 na Nr. 86392, 
zł. 3.000 na Nr. 21053, 
zł. 3.000 na Nr. 104436, 

i wiele po 2.000 zł. i po 1.000 zł. 

Koło szczęścia prócz 3-ch premij 
zł. 300.000, zł. 200.000 i zł. 100.000 
posiada w dalszym ciągu wygrane: 

zł. 5.000 na Nr. 154218 
zł! 3.000 na Nr. 121916 
zł. 3.000 na Nr. 82013 

zł. 200.000, zł. 100.000, zł. 75.000, zł. 50.000 
i inne na miljony, miljony złotych. 

Wzywamy przeto wszystkich do dalszego kupna 
u nas szczęśliwych łosów. 
Póki czas — do nasl 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

„LICHTLOS" WILNO, 
" WIELKA 44 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Dziš premjera! 

Przebój dźwięk. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

TRIUMF MIŁOŚCI 
NAD_PROGRAM: [Dodatek dźwiękowy Foxa. 

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

z udziałem kory- 

fenszów ekranu 

  

  

lic: : ь > Р 

Ro Koljowe | 3 Mi bet toe ja Wałów WIĘCEJ NIŻ, MIŁOŚĆ Z Ei 
Gigantyczna walka serca z obowiązkiem. Olśniewająca wystawa! Wspaniałe widoki Wschodu. 

0GNI5 KO m I R E N A Świetna komedja w 10 akt. z życia pięknej midinetki—Collen Moore. Wspaniała rewja 
mody w naturalnych kolorach. Piękne modelki! Pałace miljonerów amerykańskich. 

ebekdworeakolejow.) | Paczatek o zodz. Ż-ej, w niedz. i święta o 4:ej pp. — NASTĘPNY PROGRAM: Romans uwodziciełki 

Kino - Teatr Dziś! Rewelacyjny 
przebój dźwiękowy! 
Wzruszaj. dramat p. t. 

W rol. gł.: Ulub. 
tłumów, mistrz 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne 

LUX“ 
Mickiewicza ||, t. 15-61 

o godzinie |-ej. — 

W SIDŁACH KŁAMSTWA 
Emil Jannings, vis» Harry Čooper i Ksther Ralston. 

Ceny miejsc od 40 gr. 
  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. lll zawiada- 

mia, że w dniu 2-go października 193] roku o g. 10 
odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 
roboty kanalizacyjno-wodociągowe w nowowybudo- 
wanym budynku koszarowym na Porubanku pod Wil- 
nem dla 5-go pułku lotniczego. 

Szczegółowe -ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej* i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

do wynajęcia na godziny poranne. 
Dowiedzieć się: ul. Orzeszkowej 3, m. 15. 

6889 

iałą tokarnię rewolwe rówkę 

OKAZJA! OKAZJA! WWR ZERA 

LOKAL „ząśzeim SZKOLNEM | MLECZARNIA 
przy ul. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

š Konto P. K. O. 81051. Telefon 4-25, 

  

- Poszukuje się 
rutynowany taksator 
na kosztowności iinne przedmioty z kaucją 
dla lombardu. Oferty z podaniem życiorysu 
oraz referencji składać do Biura Ogłoszeń 
„St. Grabowski w Wilnie, ul Garbarska |*, 

podf, Taksator". 6887 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 

BUFET 
i 

STOŁOWNIĘ 
odda w dzierżawę 

Zarząd Klubu Oficerskiego 
5 Pułku Lotniczego w Lidzie 
Oferty składać do Zarządu 
do 15 października 1931 r. 

Pracownia krawiecka 
LonginaKulikowskiego 
ul. Wielka 13, przyjmuje 
zamów. na roboty dam- 

  

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

Ws Z5-P: 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8. 

tel. 567, 6677 

Akuszerka 

Marja Arena 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

Akuszerka 

Marja LAkNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

  

    

  

mka Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze- 
wozu zwłok. Wszelkie do- 
datki żałobne. Karawany 
oraz całkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

i napisy. 

  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach inżyniera FTOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

PIANINO 

  

pobytu MICHAŁA BUR- 
KJEWICZA, syna Jana 
i Marji z Hyjków, urodzo- 
nego w Krakowie w 1899 r., 
ostatnio w 1929 roku za- 
mieszkały w Dęblinie, park 
wyszkolenia lotników — 
uprasza się o podanie ta- 
kowych do Konsystorza 
Ewangelicko - Reformowa- 
nego w Wilnie, Zawalna |. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

ROZKŁĄD JAZDY 
autobusów 

Wilno- Grodno- Lida 
Odj. z Wilna do Grodna 

o g. 17(5) 
„” ® Grodna—8 rano 
„ z Wilna do Lidy 

o g. 16(4) 
„ z Lidy—6.40 rano 

6832 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

  

  

ulica Piaskowa 10-a, m. 
6835_, 

Do wynajęcia 

  

z używalnością kuchni 
(elektryczność). 

ul. Połocka 4 m. 12. 
6863 

Do wynajęcia 
A odremontowane . 

Mieszkanie 5-ciopokojowė 
z wygodami 

Litewska 25, Zwierzyniec 

  

Uczenica 
6-ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas rokw 
szkolnego za mini- 
malne wynagrodze” 
niem. Łaskawe ofer” 
ty proszę kierować 
do Admin. „Kurjera 
Wileńsk.* dla W. W. 

Pp EEEE aa aaa 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogł. odpow. 

DRUKARNIA | 

Ё 
' 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 
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Okręgowy Urząd Budownictwa 
Grodno 

L. dz. 6329/Bud. 
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CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Murchowa była wścsiekła. Już było 
dobrze po piątej gdy usłyszała nażwi- 
rze przed domem ciężkie kroki mał- 
żonka. 

Czekała na niego z herbatą przeszło 
trzy kwadranse. 

Murch wmaszerował do kuchni. W 
mundurze policyjnym i w hełmie wy- 
glądał dość imponująco, lecz gdy zdjął 
hełm i zaświecił różową łysiną, jego go0- 
ła czaszka upodobniła go odrazu do za- 
rozumiałego niemowlęcia, które przy: 
kleiło sobie wąsiki z krepy. 

Wycelował pocałunkiem w policzek 
żony, która spostrzegła w porę, co jej 
grozi i zdążyła się uchylić. 

— W czas przychodzisz — rzekła 
szorstko. — I co ty masz do roboty? 

Murch chciał zaimprowizować dra- 
matyczną bajeczkę, uprzytomnił sobie, 
że nie ma daru inwencji i postanowił 
poprzestać na prawdzie Przyciągnął so 
bie krzesło do stołu, usiadł na niem cię- 
żko, rozpiął kołnierz munduru j rzekł: 

— Daruj, stara. Spotkałem się z je: 

dnym ciekawym facetem. Przyjechał tu 
na urlop. Dawniej służył w policji. Stoi 
Pod Koniem i Ogarem. Nazywa się Spi- 
ke, czy coś podobnego. Opowiadał mi 
nadzwyczajne rzeczy... 

Murchowa postawiła przed mężem 
talerz z taką siłą, że solidny stół zach- 
wiał się w posadach. 

— A ty jemu, kłamczuchu. 
— Jeżeli chcesz wiedzieć — odparł 

z godnością mąż, — to ci powiem, że 
mówiliśmy tylko o morderstwach. 

Murchowa postawiła z hałasem 
czajnik z herbatą. 

— Ucieszyłeś się za te wszystkie 
miesiące, co ci nie dają gadać o tem w 
domu. O, jakbym słyszała. I ten twój 
nowy przyjaciel też pewnie nie żałował 
języka. — Nalała herbaty do wielkiej 
filiżanki. 

Murch pociągnął duży łyk herbaty, 
westchnął, otarł wąsy i rzekł: 

Jeżeli chcesz wiedzieć, to bardzo go 
to zaciekawiło. Bardzo. Mądry chłop 
A takich — znów pociągnął łyk herba- 

A Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 
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ty — jest bardzo malo. Bardzo. 
Murchowa pociągnęła pogardliwie 

nosem, ale ciekawość wzięła w niej os- 
tatecznie górę nad złym humorem. U- 
siadła przy stole i zapytała: 2 

— Dlaczego on był taki ciekawy? 
Czy to oni mają mało morderstw? 

— Moc — odparł tonem lekkiej u- 
raży za nowego przyjaciela małżonek. 
— Więcej — dodał z naciskiem — niż 
wie publiczność. Dużo więcej... I jakich 
morowych zbrodni! Ale był ciekaw, co 
policja myśli o zabójstwie Blackattera 
i jak my tu na prowincji przeprowa- 
dzamy takie sprawy i tak dalej. — Za- 
rechotał z zadowoleniem. — Opowie- 
działem mu wszystko od dołu. Chwalił, 
że i londyńska policja lepiejby nie po- 
trafiła. Ho, moja kochana! — Rozparł 
się w krześle i spojrzał dalekim wzro- 
kiem w perspektywę za oknem. 

— To samo mówią tutaj — zauwa- 
żyła uprzejmie Murchowa. — Sam na- 
czelnik mówił. 

Murch skinął głową. 
— O, tak. — Choć on nie policjant 

— pułkownik Ravenscourt. Miło usły- 
szeć pochwałę od zawodowca... — Na- 
pił się herbaty z głośnem zadówole- 
niem. 

— Naturalnie — potwierdziła mał- 
żonka. 

6. 
Antoni stał w drzwiach oberży i pa- 

trzył za oddalającym się ciężkiemi, 
chwiejnemi krokami Tomem, szczęśli- 
wym, najedzonym Tomem, bogatszym 
o błyszczący scyzoryk i równie błysz- 
czący srebrny pieniążek. 

Gdy idjota zniknął w mrokach wie- 
czora odwrócił się, by wejść zpowro- 
tem do oberży i przystanął, nasłuchu- 
jąc. Poznał warkot swego własnego sa- 
močhodu i zobaczył zdaleka sunący 
drogą snop białego światła. Niebawem 
przed podjazd zajechała maszyna, pro- 
wadzona przez White'a, z której wy- 
siadła Łucja. 

— Zimno, och, jak zimno! — za- 
kwiliła, czepiając się ramienia męża-— 
Gzy przywiozłaś z sobą frak, czy tylko 
smoking? 

Antoni objął ją wpół. 
— Chodź prędko się rozgrzać. Przy- 

wiozłem i jedno i drugie. Dlaczego py- 
tasz? — Wprowadził ją do sieni i po 
schodach na górę do ich pokoju, gdzie 
buzował w kominku siarczysty, poma- 
rańczowo niebieski ogień. 

Stanęła przed kominkiem, on zdjął 
z niej futro. 

— Poco frak? — rzekła. — Dlate- 
go, że dziś będziemy na przyjęciu. 
Zwróciła się do niego i i chwyciła go 

za klapy marynarki. Oddychała szyb- 
ko. Oczy jej błyszczały, a usta drżały z 
podniecenia. — Och, Antosiu, zdaje się 
że nam losy sprzyjają. Słuchaj. Kiedyś 
mnie posłał do Marstona, myślałam, że 
zrobiłeś to umyślnie, żeby mi dać do- 
wód, że mnie nie lekceważysz, ale że to 
było właściwie niepotrzebne... Nie pró- 
buj przeczyć, bo wiem, że byłbyś zdol- 
ny do takiej rzeczy. Ale cokolwiek my- 
ślałeś — nie przerywaj — wyszło z te- 
go coś dobrego. Kochanie, wszyscy by- 
li! Co za szczęśliwy traf! Powiedziałeś 
nam po lunchu, że jesteś pewny, że je- 
żeli coś znajdziemy to tylko wśród .,o- 
bywatelstwa“. 

— Kobieto! Kobieto! — jęknął An- 
toni. — Ja nigdy nie jestem „pewny*. 
Ja się z takiemi wyrazami obchodzę os- 
trożnie Powiedziałem tak: Nie może- 
my ignorować miejscowej elity. Jedy- 
nem możliwem ogniwem, łączącem X. 
z Bronsonem i Blackatterem jest szau- 
taż. A nie szantażuje się człowieka, któ- 
ry nie ma nic. Powiedziałem tylko, że 
powinniśmy raczej pominąć biedotę, a 
sięgnąć do zamożnych i bogatych. 

— Powiedziałeś — rzekła z subtel- 
nem i nielogicznem oburzeniem Łucja 
— „szezegolniej bogatych““. 

Antoni uśmiechnął się szeroko. 
— Prawdopodobnie — odpowie- 
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          za minimalną cenę, WYKONYWA 
Zgłoszenia proszę PUNKTUALNIE 
kierować do Admin, — TANIO — 
„Kurjera Wilensk.“ SOLIDNIE 

pod Nr. 6334, a Epica 

dział. — Bogaci są więcej warci niż za- 
możni, jeszcze dlatego, że są bardziej 
nieprawdopodobni. A jeżeli na tę za- 
gadkę jest odpowiedź, to w niepraw- 
dopodobieństwie. Mów dalej. 

Łucja zrobiła grymas i rzekła: 
— Betty Marston była dla mnie 

czarująca, chociaż mało sę znamy. Nie 
wiem, czy widziałam ją z pięć razy- 
Trafiłam na dzień przyjęć. Paplałane 
straszłiwie. Nie myślałam, że potrafię 
tak udawać. Zastosowałam się do two- 
jej instrukcji, i opowiadałam wszyst- 
kim — naprawdę — co my zamierza- 
my zrobić. Gdyby nie fakt, że jestenz 
twoją żoną, wzięliby mnie za warjatkę. 
O tobie wiedzieli wszystko. Betty za- 
częła opowiadać, ale nie było potrzeby. 
Ja literalnie bzikowałam. Kiedy im ро- 
wiedziałam, pocośmy tu przyjechali, 
wybuchła wrzawa, jak w domku papug 
Ale udało mi się nadzwyczajnie. Chcia- 
łeś, żeby ta wiadomość rozeszła po »- 
kolicy i rozlała odrazu jak wezbrana 
rzeka. Nie stracimy ani chwiłki czasu. 
I chciałeś poznać miejscowe grube ry- 
by i masz zaproszenie odrazu na dzi- 
siaj — dla nas obojga — i za jednym 
zamachem poznasz wszystkich. Ja... 
— urwała nagle... gdyż rozległo się ci- 
che pukanie do drzwi. 
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