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NEBAJCH | ADMINISTRACIJA: "Wišno, Ingielisiska A. Peleiaay: Rodekeji Pa, 

Byrekter wyóswniódwa przyjmeże oś goóz. | — 8 pzeł. Og 

SMA PRENUMERATY: miesięcanie z ośsaszeniam do doma lub pszewyiką posziewą 4 sł. Zagranicą 

Amimesheniowe — 20 gi. 2a wyraz. De tych ocu dolicza sią: na agloszemia cyizowe | tabelaryczne 50%, 

Ulskaś ugłorzeń 6-ci0 łamowy, 

0 KARCERZY! 
Droga Młodzieży ! 

Przybędziesz oto do starego, gedy- 

minowego grodu, do miasta nad 

rzeką błękitną, miasta, co jeszcze, jak 

ongiś, „pośród lasów siedzi, jak wilk 

pośród żubrów. dzików i niedź 

  

    

wiedzi”, 

  

szumu Wilejki i wido- 

pamiątek naszych 
posłuchacie 

kiem Wilji 

młode oczy wasze napełnicie. 

oraz 

Mówić Wam będą o przeszłości, 

Wam, 

Kraju. I to jaką Pr: 

o której wam mówi smutna, ciężka 

coście Przyszłością Narodu i 

złością! Nie tą, 

  

teraźniejszość nasza, którą my, stera- 

ni i wyczerpani w walce o najważniej- 

szą dla nas sprawę, w walce o Niepod 

ległość, nie mieliśmy dość sił uczynić 

dła was jaśniejszą i łatwiejszą. 

  

Dźwigamy. i Wy z nami, straszli- 

we skutki potwornego morderstwa woj 

ny. Wojny, która jest najbezmyślniej- 

szą katuszą jaką sobie zadają naro- 

dy, najohydniejszym zbiornikiem nie- 

nawiści ras, plemion, narodów, a prze 

dewszystkiem interesów  komercjal- 

nych i państwowych. Przeszła po nas 

ta straszliwość, którą my jedni mamy 

prawo błogosławić: dała nam Wolność 

Ale znosimy dotąd echa wojny, która 

choć minęła od lat 13, rozkładem swej 

zgnilizny zatruwa dotąd powietrze Eu- 

ropy. 

Niektóre narody już zapomniały 

co wycierpiały, ale nie zapomniały 

  

nienawiści, nie mogą darować sąsia- 

dom że ich krew wspólnie się lała czer 

wonem morzem w ziemie, wydzierane 

sobie 

bohaterstwa, 

ale i ponurych zbrodni i okrucieństwa. 

Bo wszak mordować łagodnie nie moż- 

na! I fakt, że w czyściutkich lazare- 

tach goją rany, by znów był do boju 

gotów żołnierz, natury okrucieństwa 

nie zmienia. To jest nasza przeszłość, 

humanitarne i 

wzajem, kosztem wspaniałego 

subordynacji i męstwa, 

te zakłamane zasady 

nienawiść plemion i narodów, klas i 

partyj. 

Wy, wasze zasady, wasza między- 

narodowa, międzykrajowa organizacja 

musi być wreszcie Prawdą w życiu! 

Potrafi i powinna rozbić te zagrody z 

kolczastego, bolącego drutu, dzielące 

narodowości między sobą. Wasz sztan 

dar jest sztandarem nie walki i krwi, 

ale dobroci i miłosierdzia chrześcijań- 

skiego dla wszystkich, bez różnicy na- 

rodowości i wy 

    

  

nania. 

  

Wasza biała lilja, symbol czystoś- 

ci duszy. jest też emblematem pokoju. 

Wasze gry. obozy, zabawy, wyrabia- 

jące tężyznę ciała, to piękne, to prog- 

ram zahartowania was na każdą służ- 

bę Ojczyźnie to miłe, wesołe rozryw- 

ki. Ale Wasze zadanie najważniejsze, 

Wasz cel najświętszy, każdodzienny, 

ten, który macie stosować w domu, 

na ulicy, na drogach polnych, w mia- 

steczkach i wsiach, nad wodą i na łą- 

kach. w lesie i w mieście, to ofiarna, 

czujna. troskliwa dobroć, społeczne 

miłowanie bliźniego, bez odruchu gnie 

wu czy wstrętu, że go innej niż ciebie 

mowy Matka uczyła, że mowę tę kocha 

tak, jak ty swoją, że inaczej się mod- 

li i Niepojęty Bóg inną ma w jego wy- 

obraźni postać, niż w twojej. , 

Niema granie, ni zapory, pomiędzy 

ludźmi szukającymi Boga w człowie- 

ku, a nieprzebytą, prawie nie do zdo- 

bycia jest przeszkoda porozumienia 

się między ludźmi, którzy po za swą 

cielesnością i materjalnemi interesa- 

mi nic nie widzą. 

Ci są zgubą ludzkości, a zaś Ty, 

Młodzieży Skautowa, jesteś, możesz 

być, powinnaś być Ludzkości i włas- 

nego narodu zbawieniem! 

Jeśli Wasze młode ręce skrwawią 

się kiedy, niech to będzie w twardym 

warsztacie twórczego budowania, ale 

nigdy w zabijaniu człowieka. 

Gorące życzenia starszego pokole- 

J 
Wilno, Niedziela 26 Czerwca 1932 r. 

Atminietrocji 09. Redakier naczelny przyjmuje od godz. 2— 

łeszenia są przyjmowane: od godz. 3—3 i 7 —9 wiecz. 

7 sł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., 

1 zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 

za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany termirv druku ogłoszeń. 

W poniedziałek 27 czerwca 1932 roku, w Dniu Imienin 

Daum r. WŁADYŚŁÓWA PANDORAEG 
w kościele garnizon. św. Ignacego o godz. 10-ej odbędzie się nabożeństwo załobne, 

o którem zawiadamia wszystkie organizacje 

T-wo Pomocy Żołnierzowi Polskiemu. 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

Sensacyjne oświadczenie von Papena. 
Oburzenie prawicowej prasy niemieckiej. 

PARYŻ, 25, VI. (Pat). O wczoraj- 

szych rozmowach z Herriotem i dele 

gacją trancuską kanclerz von Papen 

wyraził się wobec korespondenta „Ma 

tin*, że jest zadowolony z przebiegu 

wczorajszego dnia. Kanclerz oświad- 
„Mogę jedynie powtórzyć to, co 

powiedziałem p. Herriotowi. Uznaję, 

że w tem, co się nazywa likwidacją 

odszkodowań, Francja ma prawo do 

kompensaty. Gdybym mógł zaofiaro- 

wać tę kompensatę w formie pienię- 
dzy, uezyniłby to z wielką chęcią, po- 

nieważ jednak nie mogę, prosiłem, a- 

żebyśmy jej szukali wspólnie w ra- 
mach reorganizacji gospodarczej Eu- 

ropy Centralnej". 
Von Papen dodaje, że jest on przed 

stawicielem wszystkich czynników 

narodowych Niemiec, czego nie mogli 

powiedzieć o sobie jego poprzednicy. 
Francja ma więc w razie zawarcia 

francusko-niemieekiej umowy gwa- 

rancję, że w jego osobie podpisują u- 
mowę całe Niemey. W dotyehezaso- 
wych próbach wzajemnego zbliżenia 

się Francja miała przed sobą wyłącz- 

nie lewieę, obecnie zaś ma do czynie- 

nia z całą prawicą, t. zn. z calemi 

Niemcami. 
BERLIN. 25. 6. (Pat). Powyższy wywiail 

    

wywołał w prasie niemieckiej niezwykle sii- 
ne poruszenie. Dzienniki ogłaszają oświad- 

ie Papena pod wymownemi tytułami: 
„Niebywale niebezpieczny wywiad* (Deut- 
sehe Tagesztg.). „Dziwne oświadczenie kan- 
cierza (Deutsche Ztg.), „Wyznanie miłosne 
kanclerza pod adresem Francji* (Abend). 
Prawicowa „Deutsch. Tagesztg“* zaznacza, że 
gdyby potwierdziło się. że Papen uznał pra- 

we Francji do kompensat za wyrzeczenie się 
to przyniosłoby to niepowetowaną 

Niemcom, osłabiając ich pozycję w 
rokówaniach reparaeyjnych. Socjalistyczny 
„Abend* ironicznie zaznacza, że Papen, 0- 
fiarowując Francji kompensaty za zrzecze- 
nie się reparacyj, mógłby powoływać się na 
cbóz naredowy, ale w żadnym razie nie na 
socjaldemokratów. 

    

     

W późnych godzinach popołudniowych 
biuro Wolffa ogłosiło wyjaśnienia von Pa- 
pena w sprawie wywiadu z korespondentem 
„Matin*. Kanelerz utrzymuje, że jego oświad 
czenie w sprawie przyznania Francji prawa 
de kompensat zostało źle zrozumiane. Papen 
powołuje się na swe przemówienie w Lozan- 
nie, w którem oświadczył, że konferencja 
łozańska nie ma za zadanie rozważać pod- 
staw prawnych. na których opiera się zagad. 
nienie reparacyjne, lecz sytuację faktyczną, 
która zmusza do „ostatecznego usunięcia 
tego kompleksu spraw, mających zgubne 
skutki dla caiego gospodarstwa światowego*. 
Korespondentom francuskim — kanclerz 6Ś- 
wiadezyl. že odbudowa gospodarstwa Świato 
wego wymaga przedewszystkiem współpracy 
między Niemeami a Francją i że współpra- 

y mogła Francji większą 
wiadezenia reparacyjne. 

      

Południowe kraje niemieckie przeciwko 
rządowi Rzeszy. 

BERLIN, 25. XI. (Pat). Ogłoszenie 
odpowiedzi rządów krajowych na ul- 
timatum ministra spraw wewnętrzn. 

Gayla odroczone zostało do wtorku. 

Bawarska rada ministrów uchwaliła 
wczoraj odrzucić postulaty rządu Rze 

szy w sprawie uchylenia zakazu no- 
szenia mundurów. 

Dziś przed południem rząd bawar 
ski zadeklaruje swe stanowisko na po 
siedzeniu sejmu krajowego. W ko- 
łach politycznych oczekują ogłoszenia 
w dniach najbliższych przez rząd Rze 
szy dekretu, ograniczającego autono- 
mję władz policyjnych krajów związ- 

kowych. 

Napięcie angło-iriandzkie. 
Londyn, 25. XI. (Pat). Gabinet ir- 

landzki odbył w nocy 3-godzinne po- 

siedzenie, na którem rozważano notę 

brytyjską, odrzucającą stanowczo ir- 

landzkie żądania trybunału rozjem- 
czego w sprawie długów z parcelacji 

majątków. Nota brytyjskiego mini- 

stra dominjów Thomasa żąda, aby 

sprawę tych długów rozważył i zdecy 

dował trybunał Ściśle imperjalny bez 

Bezczynność 
GENEWA, 25. VI. (Pat). Rozmo- 

wy rozbrojeniowe w Genewie są nie- 
mal całkowicie przerwane. W dniu 25 
b. m. zanotować można jedynie roz- 
mowę przewodniczącego Hendersona 
ze sprawozdawcą Beneszem oraz de- 
legatem angielskim Herbertem Sa- 
muelem, poświęcone dalszemu tokowi 

prac konferencji. 

udziałów sędziów obcych, eo stanowi- 
ioby niedopuszczalne wmieszanie się 
czynników zagranicznych w sprawy 
imperjalne. Gabinet irlandzki na wnio 
sek de Valery postanowił odrzucić żą- 
dania Thomasa i wytrwać przy swem 
żądaniu. Radykalnych posunięć w 
sprawie stosunków anglo-irlandzkich 
spodziewać się można w. końcu nad- 
chodzącego tygodnia. 

w Genewie. 
Dzisiejįszy „Journal des Nations“ 

notuje pogłoskę, że wskutek zabiegów 
delegacji włoskiej niezadowolonej z 
tego, że Włochów nie zaproszono do 
udziału w rozmowach francusko an- 
gielsko amerykańskich, ma być w 
przyszłym tygodniu zwołana komisja 
główna, któraby rozpoczęła dyskusję 
nad propozycjami Hoovera. 

Turcja przystąpiła do Ligi Narodów. 
GENEWA. 25. 6. (Pat). Nadzwy- 

czajne Zgromadzenie Ligi Narodów na 

posiedzeniu, wyznaczonem na dzień 
29 b. m., będzie rozpatrywało sprawę 

pienia Turcji do iLgi. Tak mo- 

carstwa, jak i mniejsze państwa wy- 

    

powiadają się na korzyść przystąpie- 
nia Turcji, która do dnia 5 września 
br. będzie miała dosyć czasu na danie 

odpowiedzi, — jak przewidują twier- 

dzącej — na zaproszenie Ligi. 

     
  

  

Włochy i Holandia przyjmują plan Hoovera. 
WASZYNGTON. 25. 6. (Pat). Am- 

basador włoski zomunikował sekre- 

tarzowi stanu Stimsonowi, że Włochy 

przyjmują plan rozbrojeniowy prezy- 

  

   

  

denta Hoovera bez żadnych zastrzeż 
Departament stanu otrzymał również 

od posła w Hadze informacje, że Iło- 

landja całkowicie popiera ten plan. 

Tłoczyński—Jędrzejowska zwyciężają. 
LONDYN. 25. 6. (Pat). W. sobotę w grze 

mieszanej w Wimbledon walczyła para pol- 

ska Jędrzejowska-Tłoczyński przeciwko pa- 

  

rze Leader-Hewitt. 
Mecz zakończył się zwycięstwem Pola- 

ków 6:3, 5:7, 6:4. 

nia, co zniosło ciężar krwi przelanej, 

choćby za najświętszą sprawę Wolnoś 

ci, towarzyszyć Wam będą: oby lilje 

Wasze kwiłły w pokoju świata. 

Hel. Romer 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7,   

Gniazno$t pocztowa Opłacona ryczałtem 

    

  

   

  

Sprawa Kłajpedy w Hadze. 
„Kurjer Warszawski“ donosi z 

Hagi, że w sprawie wysuniętej przez 
Litwę ekscepcji przeciw rozpatrywa- 
niu przez trybunał p-któw skargi mo- 
carstw, dotyczących Simaitisa i roz- 
wiązania sejmu kłajpedzkiego, trybu- 
nał trzynastu głosami przeciw trzem 
ogłosił decyzję, uznającą kompeten- 
cję trybunału. Prof. Rostworowski i 
sędzia litewski głosowali przeciw de- 
cyzji. Sędzia belgijski złożył opinję 

odmienną. 

Wielka kradzież sztychów. 
FRANKFURT n/M. 25. 6. (Pat). Na zamku 

Asckafienburg dokonano niezwykle śmiałego 

włamania. Złoczyńcy unieśli z sobą jako łup 
ckeło 3000 sztychów. Wartość skradzionych 
Sztychów nie jest jeszeze ustalona. 

Sejm Pruski uchwalił konfiskatę majątków 
żydowskich. 

BERLIN. 25. 6. (Pat). Pod koniee 18-go- 
dzinnego posiedzenia sejmu pruskiego, któ- 
re zakończyło się o godz. 5.30. narodowi 
socjaliści zgłosili szereg wniesków demon- 
straeyjnych, obejmujących żądania, dotycza- 
ce spraw podatkowych i majątkowych. 

Wśród tych wniosków znajduje się m. 
in. żądanie, aby rząd niezwłocznie przepro- 
wadził konfiskatę majątków Żydów. którzy 
po wybuchu wojny przybyli ze wschodu do 

  

Niemiec i przekazał nzyskane stąd sumy na 

cele zwalezania bezroboeia. Wniosek przy- 

jęty został głosami narodowych socjalistów 

i komunistów, którzy uprzednio zgłosili sze- 

reg poprawek do poszczególnych punktów 

wniosku. 
Prasa demokratyczna zwraca uwagę. 26 

wnioski te mają charakter czysto demonstra- 

eyiny. 

Hitlerowcy atakują dziennik socialistyczny. 
BERLIN. 25, 6. (Pat). Do ostrego stareia 

pomiędzy narodowymi socjalistami i ezłon- 
kami republikańskiego Reichsbanneru dosz- 
ło w sobotę wpebliżu gmachu redakcji „Vor 
waerts*. Grupa, złożona z około 50 szturmow 

ców, napadła na kolporterów pism socjal - 
demokratycznych i dotkliwie ich pobiła. Na- 
padnięci schronili się na podwórze gmachu 
redakcji, dokąd w pościg za nimi wpadli 
również hitlerowcy. Tu narodowi soejaliśei 
spotkali się z energiczną odprawą ze strony 

grupy republikańskich Reiehsbanneroweów, 

którzy napastników wyparli na ulieę. Wywią 

zała się przytem strzelanina, w której jeden 

hitlerowiec i jeden reichsbannerowiec  0d- 

nieśli rany. Podczas zaburzeń wybitych zosta 

ło również wiele szyb w biurze „Vorwaertsu** 

Ulica, prowadząra do gmachu. została © go- 

dzinie 6-ej wieezorem zamknięta przez po- 

lieję. Aresztowano 8 narodowych socjali- 

stów. & 

  

Nowy kodeks karny. 
WARSZAWA. 25. 6. (Pat). W dn. 

25 czerwca odbyło się pod przewodnict 
wem p. premjera Prystora posiedzenie 
Rady Ministrów, na którem rozpatry- 

wany był projekt nowego Kodeksu kar 
nego. W wyniku dyskusji w tej spra- 
wie Rada Ministrów uchwaliła przed- 
łożyć Panu Prezydentowi do ogłosze- 
nia w drodze dekretów 3 projekty roz- 
porządzenia: a) kodeks karny. p. b) 
prawo o wykroczeniach, p. c) przepi- 

  

sy, wprowadzające kodeks karny i pra 

wo o wykroczeniach. 

Następnie Rada Ministrów rozpa* 

trywała szereg dalszych projektów roz 

porządzeń oraz załatwiła sprawy bie- 

żące m. in. uchwałony został projekt 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos 

politej o monopołu spirytusowym, 0- 

podatkowaniu kwasu ż drożdży oraz 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

  

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. 
Nowe rekordy. 

WARSZAWA. 25, 6. (Pat), W' sobotę 25 
czerwea rozpeczęte zostały lekkoatletyczne 
mistrzostwa Polski, które zgromadziły na 
starcie elitę zawodników z całej Polski, w 
imponującej liczbie około 150. W: pierw- 
szym dniu mistrzostw uzyskano znakomite 
wyniki. 

  

Poza ramami mistrzostw, jako dwie kon- 
kurencje przedolimpijskie eliminacyjne roze- 
grane zostały skok wzwyż oraz rzut kuls 
W skcku wzwyż Pławczyk z AZS. uzyska 
wspaniały wynik 196 em., ustanawiając NQO- 
WY REKORD POLSKI. JEST TO NAJLEP- 
SZY WYNIK, JAKI W. TEJ KONKURENCJI 
UZYSKANO Wj EUROPIE. W pchnięciu ku- 
lą oburącz świetnie dysponowany  Heljasz 
ustanowił NOWY REKORD POLSKI I ŚWIA 
TOWIY, mając wynik 28,86 m. Prawą ręką 
Heljasz wypchnął 15 m. 35 em.. co stanowi 

NOWIY REKORD POLSKI. lewą ręką — 13 
m. 31 em. 

   
  

Wi konkurencjach mistrzowskich uzyska- 
no wyniki następujące: finał biegu na 100 
mi: płerwszy Trojanewskł (Polonia) 10,9 
sek., drugi Czysz 11 sek., trzecie miejsce Si- 
korski. Finał biegu płaskiego na 400 m.: 
pierwszy Biniakowski 51,6 sek., drugi Milier 
524 m.: trzecie miejsce Drozdowski. Finał 
biegu na 400 m. z płotkami: pierwszy Ma- 
szewski 56,8 sek., drugi Kostrzewski 57.2 sek.. 
trzeci Gedgowd. Wi przedbiegu na 800 m.: w 
pierwszym zespole pierwszy Kuźmieki (AZS) 
2 min. 05 sek., w drugim zespole pierwszy 
Kusociński z Wiarszawianki 1 m. 57,4 sek. 
Bieg na 1500 m.: pierwszy Kuźmieki, drugi 
Strzałkowski z Białegostoku. Czas Kuźmie- 
kiego był 4 m. 7,4 s., czas Strzałkowskiego 

    

OSTRZEŻENIE! 

JECOROL 
MAG. A. BUKOWSKIEGO 

® 
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a 
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4 m. 7,6 sek. Trzecie miejsce zajął Skowroń. 

ski z Warszawianki. piąte Siderowicz Z Wil 

na. Wi rzucie dyskiem: pierwszy Heljasz z 

Warty 43 m. 55 em., drugi Kozłowski z Legji 

39 m. 65 sek., trzćci Tilgner (sokół poznań- 

ski) 37 m. $6 em., czwarte miejsce Sieniewiez 

(3 p. sap. wil.) 38 m, 69 em., piąte miejsce 

Wieczorek (z Wilna) 37 m 65 em. Bieg na 

10 km.: pierwszy Miałkas z Warty. po bardzo 

ładnej walee na finiszu z Fiałką, czas pierw- 

szego 38 m. 31 sek., drugie miejsce — Fiał- 

ka z Krakowa © pierś. trzecie — Zak, 

bardzi ładnej walce na finiszu 

z Fiałką. czas pierwszego 33 min. 31 sek, 
crugie miejsce — Fiałka z Krakowa o pierś, 

trzeele Żak, z Polonji. W: trójskoku pierwszy 

był Luchhaus z Białegostoku 14,8., drugi Si 

korski z Polonji 13-52 m., trzeci Nowowiel- 

ski z Cracovji 13,19 m. W skoku 0 tyezee 

pierwszy Kluk z Sokoła lwowskiego 360 cm., 

drugi Adamczyk z Warty 350  cm., trzeci 

Majtkowski z Sokoła bydgoskiego 346 cm. 

W| rzucie młetem pierwszy Leśkiewiez z: Cra. 
covji 35 m. 77 i pół. em. (jest to nowy re- 

kerd Polski), drugi Więckowski z Sokoła 

bydgoskiego 35 em., trzecie Heljasz z Warty 

33 m. 36 em. Następnie odbyły się przedbie- 

gi w sztatecie 4 ma 100: pierwsze miejsce 

Polonia I — 44,8 sek., drugie miejsce Sokół 

z Bydgoszczy, trzecie miejsce Jagiellonia; w 

drugim zespole — pierwsze miejsce (AZS) 

I 45, 4 sek. drugie miejsce Cracovia, trzecie 

miejsce 3 pułk sap. wil. W trzecim zespole 
pierwsze miejsce Whrta z Warszawy 

46,4 sek., drugie miejsce AZSII. trzecie miejs- 
ce sokół Iwowski. 

W. niedzielę 26 ezerwea dokończenie za- 

wodów e mistrzestwo Polski. 

M. Z.P. 214 

Polecany przez WPP. Lekarzy zamiast tranu 

przy ogólnem osłabieniu, złej przemianie materji, po- 

większeniu gruczołów, niedokrwistości. 

Posiada skuteczność stwierdzoną badaniami Kliniki 

Uniw. Warsz., Zakładów Farm. Uniw. Wil., Szpitali i t. p. 

Przy nabywaniu unikać należy namiastek i syropów o nieba- 

danem działaniu, żądać oryginalnego, krajowego preparatu 

JECOROLU Mag. A. Bukowskiego z czerwonym podpisem 

na etykiecie „A. BUKOWSKI*. 

Cena 20 aroszy 

ERWILENSKI 
MIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—38 ppoł. Administracja czynna ed godz. 9— 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Dokoła Gdańska. 

Gdańsk nas chroni przed sezonem 
ogórkowym... — Codzień prawie ma- 
my nowe historje z pod ciemnej gwiaz 
dy, to awantura z „Wichrem'*', to strze 
lanina do pociągu, to świeża wizyta 
floty niemieckiej. W związku z tem 
ostatniem posunięicem pisze „Gazeta 

Z Polska: 

  

  s) połeczeństwo polskie nie da się wy- 
prowadzić z równowagi przez nietakt obecny 
popełniony nietylko przez nieodpowiedział 
nych hitlerowców. Nietakt, który jest jedno- 
cześnie nietaktem i wobec Polski i wobec 
Ligi Narodów, bo jest lekceważeniem jej re- 
zolucji i apełów o oddziaływanie w kierun- 
ku odprężenia atmosfery w Gdańsku 

Wizyta wczorajsza niemiecikej floty wojen 
nej w Wiolnem Mieście. w którem rezyduje 
i pracuje lub ma sobie przynajmniej poleco- 
ne pracować nad odprężeniem atmosiery — 
Wysoki Komisarz Ligi — jest oryginalną od 
powiedzią na ten apel". 

Ponieważ zdecydowano właśnie 
przeniesienie dyrekcji kolejowej z 
Gdańska do Torunia, nasuwa się py- 
tanie, czy ten „bojkot* nie jest bronią 
obosieczną i nie oznacza odwrotu na 
froncie gdańskim. „Gazeta Poranna'* 
odpowiada na to: 

„Włątpliwości te muszą być chyba znane 
naszym czynnikom rządzącym. Jeśli mimo 
to idą konsekwentnie drogą obraną, muszą 
mieć pewność, że okaże się ona skuteczną,    
i podobnych zarządzeń zmusi się Gdańsk do 
kapitulacji zupełnej. W tym wypadku nasz 
exodus byłby tylko rzeczą taktyki*, 

Dla uniknięcia nieporozumień. 

Ponieważ lubią dziś w Wilnie cy- 
tować „Robotnika*, pozwalamy sobie 
i my na to, zwłaszcza, że chodzi o 
echa cytat, które już miały miejsce. 
Oto redaktor naczelny „Robotnika”, p. 
M. Niedziałkowski przeciwstawia się 
„wyzyskiwaniu wzmianki o L. Schil- 
lerze', dla zapędzania w opłotki ko- 
munizmu grupy Dembińskiego, jak 
to czynią „niektóre pisma konserwa- 
tywno „sanacyjne* z wyjątkiem Cza- 
su. 

Cytujemy więc: 
tokolwiek chociażby jako tako orjem 
w doktrynie społeczno-gospodarcze j. 

nej, kulturałno-moralnej  komuniz- 
mu, — ten rozumie doskonale. że poglądy 
grupy p. Dembińskiego, wychodzące z zało- 
żeń doktryny moralno-społecznej katołicyz- 
mu nie mogą być w żaden sposób określa- 
ne jako „komunizow ; wrogi stosunek 
do kapitalizmu nie ozn a wszak — na mi- 
ły Bóg — „komunizowania*. Gdy pisaliśmy 

aiwnym entuzjazmie* przyjaciół p. Denr 
iego dla Związku Republik Sowieckich. 

— mieliśmy na uwadze wyłącznie przesad- 
ną — naszem zdaniem — ocenę wysiłku go- 
spodarczego Sowietów; i my chcemy doee- 
nić wartość objektywną tego wysiłku; oba- 
wiamy się pszesady, bo z niej powstają le- 

gendy, fałszujące perespektywę historyczną, 
pociągające za sobą szereg dalszych konsek 
wencyj dla psychologji połskich mas. Nie- 
wynika stąd wcale popieranie twierdzenia o 
„komunizowaniu“. 

Wiec nie wynika jednak? Nie wai- 
piliśmy nigdy, że tak sądzić musi każ- 
dy zorjentowany i bezstronny publi- 
cysta. Pan Niedziałkowski zresztą wca 
le grupy Dembińskiego ani chwalić, 
ani „bronić* nie myśli. jim. 

    

   

     

   

  

     

Urzędnicy austrjaccy otrzy- 
mają 1-VIl 66 proc. pensji. 
WIEDEŃ. 25. 6. (Pat). Naskutek niepo- 

myślnego stanu kasy związkowej na wezo- 
rajszem posiedzeniu rady ministrów posta- 
nGwiono. iż w dniu 1-go lipca wypłacone zo- 
stanie tylko 60 proc. poborów funkejonar- 
juszy państwowych i emerytów. 

Wypłata reszty nastąpi 15 lipca. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit: 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
ROGOWO ORO ZOSP ESO 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
Pieniężna. 

Dolary 8,88 i pół. — 8.86 i pół. Londyn 
32,28 — 32,11. Paryż 35.07 — 34,98. Szwaj- 
carja 173,75 — 178, Berlin w obr. nieofic. 
212,00. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. po 
życzka budowlana 34,50. 4 proc. inwestycyj 
na seryjna 96,50. 5 proc. konwersyjna 36. 
6 proc. dolarowa 50.50. 4 proc. dolarowa 
47,25 — 47,50. 7 proc. stabilizacyjna 43,88— 
41—43,63. 8 proc. LZ. BGK. i BR, obligacje 
BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. 
LZ. ziemskie 33 — 38,75. 8 proc. warszaw- 
kie 52.75 — 52 — 52,50. Pożyczki niejednoli- 
te. listy utrzymane. 

AKCJE: Bank Polski 70. Strachowice 6,00. 
Tendencja nieco mniejsza, 

Zbożowa. 
WARSZAWIA. 24. 6. Na dzisiejszem ze- 

braniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie tendencja była utrzymana. Notowano 
za 100 klg. parytet wagon Warszawa w hand 
lu hurtowym, w ładunkach wagonowych: ży- 
to 26.00 — 27.00, pszenica jednolita 28.00- — 

    

  

„ 28.50, pszenica zbierana 27.00 — 27.50, owies 
jednolity 25.50 — 26.00, owies zbierany 
23.50 — 24.50, jęczmień na kaszę 21.00 — 
22.00, groch polny jadalny 30.00 — 33.00, 
siemie lniane bazis 90 proc. 38.50 — 40,00.
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Witamy Gości! 
Na dzisiejsze uroczystości strzelec- 

kie przybył Korpus Kadetów Nr. 1 
©raz delegacja Lwowa i przedstawi- 
<iele Związku Powstańców Śląskich 
z Zarządem Głównym na czele. 

Kadeci to nasi „starzy* przyjacie- 
le, których rokrocznie witamy w mu- 

  

Ś. p. ks. biskup Bandurski 

opiekun i wódz duchowy żoinierza polskiego. 

rach naszego miasta. To jakby mło- 
dzież wileńska, przebywająca w Uczel 
ni Lwowskiej. Przybyli do nas na wa- 
kacje. 

Przyjaźń strzelca wileńskiego z ka 
detem datuje się oddawna i zacieśnia 
się z każdym rokiem. I nietylko ka- 
deci ze Lwowa zaprzyjaźnili się ze 
strzelcami wileńskimi, bo i Lwów, 
goszczący często delegacje naszych 
strzelców okazał im, że i poza kadeta- 
mi mają w tym grodzie prawdziwych 
przyjaciół. Dlatego poza kadetami 
przybywają delegaci z miasta Lwo- 
wa. W tym roku przybyli jeszcze 
Powstańcy Śląscy, którzy przed ty- 
godniem gościli u siebie delegację dzi 
siejszych gospodarzy z Komendan- 
tem Podokręgu Wileńskiego Zw. Strze 
leckiego p. Kpt. Ptaszyńskim na cze- 
le. 

Przybycie Ślązaków do nas ma 
głębsze powody. 

Z Wilna wyszedł wódz i tam, na 
tamtych śląskich rubieżach tworzył 
szeregi pierwszych żołnierzy, organi- 
zował tych, co gotowi byli wyrzec się 
wszystkiego, byłeby nie szukać kom- 
premisów, byleby własną spracowaną 
twardą pieścią wykuć własną przy- 
szłość. 

Górnik Śłąska i Zagłębia wżerają- 

cy się w codziennym trudzie w głębi 
piaszczystej, a tak beżcennej ziemi — 
w twardą węglową ścianę, dowiedział 
się wtedy, że zjawili się ludzie gotowi 
na „szaleństwo, wierzący, że można 

przebić twardy mur bezsiły, że poza 
ciemnią niemocy jest światło — co 
ma rozjaśniać całą głębię nędzy i u- 
podlenia. 

Jakże bliscy są ci pierwsi strzelcy 
tym Miarkom, Stelmachom, Londzi- 

nom, Michejdom i Ligoniom, tym za- 
partym wyznawcom wiary w tajemną 
siłę duszy polskiej, której zabić nie 
mógł w ciągu sete klat bezwzględny 
i niszczący nacisk niemiecki. 

I nietylko to nas łączy. 

Jakże bardzo podobne są te dzie- 
ci Wilna, co bosą i poszarpaną na róż 
nych drogach stopą przeinierzały po- 
la legjonowych bitew, ci żołnierze, co 
drzemiąc w zdobytych po walce oko- 
pach marzyli o Wilnie, o wjeździe 
przez Ostrą Bramę, o złączeniu Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego z Koroną 
— do tych górników i „śleprów*, do 
tych hutników zapracowanych któ- 
rym wróg nie mógł odebrać języka i 
tej wiary w kres niewoli. 

A P. O. W-iak i kołejarz wileński 
— to nasz tutejszy wojak. to nasz tu- 
tejszy powstaniec. 

Łączy nas przeszłość, całe pasmo 
wspólnych przeżyć. 

Bo naprawdę jest tak, jakbyśmy od 
nich, albo oni od nas naupczyli się 
kochać i wierzyć wbrew wszystkiemu 
co niszczy i zadaje kłam tej wierze, 
jakby nas jeden rozkaz wysłał na róż- 
ne krańce Rzeczypospołitej, byśmy 
jej strzegli i na rumowisku odbudo- 
wali to, co zostało zniszczone. 

Witając towarzyszów broni, wita- 
my bohaterów walk o całość granic, 
witamy przedstawicieli zespołonych 
sił, tworzących nieprzebytą Ścianę na 
zachodnich rubieżach Rzeczypospoli- 
tej. 

W dniu dzisiejszym Lwowianin, 
Ślązak i Wilnianin są jak trzej naj- 
serdeczniejsi bracia, którzy się zeszli 
po latach, aby sobie przypomnieć, że 
jakikolwiek czyn, jakikolwiek podję- 
ty trud ma być wspólnym wysiłkiem 
dla dobra tego co sami odzyskali. 

Nasi goście zobaczą co się u nas 
robi, jakie są nasze siły. Ujrzą pięk- 
no naszego miasta i okolicy. Gdy wró 
cą do swojego łasu kominów wspomi- 
nać będą napewno piękno naszej Zie- 
ini i miasto, tak różne o dtych w ja- 
kich wyrośli i żyją. 

„St. Wawrzyńczyk. 

  

Znaczenie zjazdu. 
Na dzisiejszy Walny Zjazd Dele- 

gatów Związku Strzeleckiego Podo- 
kręgu Wileńskiego, zjechali się już w 

gu soboty i dziś rano delegaci Od- 
działów z całego terenu Podokręgu 
Wileńskiego, jak również przedstawi 
<iele Komendy Głównej z Prezesem 
Zarządu Głównego Ob. W. Stpiczyń- 
skim na czele. 

Zjazd ten będzie miał charakter 
podniosłej i niezwykłej uroczystości 
strzeleckiej. Święto strzeleckie nie 
jest świętem początkującej i wegetu- 
jącej organizacji, liczącej garstkę bez 
radnych członków. 

   

Związek strzelecki ma za sobą tra- 
dycję Związku Wałki Czynnej, trady- 
«żę Oleandrów i Kielc — całą pracę 
dokonaną w latach od 1910 — 1918 
— ma wreszcie za sobą całą pracę or- 
ganizacyjną Przysposobienia Wojsko 
wego i Rolnego, jako jedyna i najsil- 
mniejsza Organizacja, rzucająca dziś 
dorastającym pokoleniom hasło: 

„CO OJCOWIE KRWIĄ ZDOBYLI 
— SYNOWIE UTWIERDZĄ PRACĄ*. 

Praca w Związku Strzeleckim po- 
suwa się naprzód. Świadczą o tem 
wzrastające liczebnie i pod każdym 

względem Oddziały strzełeckie na te- 
renie całej Rzeczypospolitej od Wii- 
na po za Lwów, od Gdyni do Katowic 
i Zakopanego. O szczytnej przeszłoś- 
ci, o trudach złożonych na ołtarzu 
wspólnego wysiłku Narodu Związek 
Strzelecki nie musi mówić dookoła. 
Związek Strzelecki jest organizacją 
żołnierzy świadomych i przewidują- 
cych. Ma przed sobą długą drogę i 
wielki jeszcze wysiłek, -— myśli więc 
o tem, co będzie robił, jaką drogą do 
celu dojdzie. е 

Dziś będą radzić nad tem delegaci 
Podokręgu Wileńskiego. Na te uro- 
czystości przybyli zaprzyjaźnieni ze 
strzelcami wileńskimi przedstawicie- 
le Związku Powstańców i Wojaków 
Śląskich z Zarządem Głównym w peł 
nym składzie, jak również przedsta- 
wiciele Ilwowa oraz wypróbowani 
przyjaciele naszych strzelców — Ka- 
deci Lwowscy. : 

W dniu dzisiejszym o godz. 8-ej 
rano złożą wszyscy uczestnicy Zjazdu 
oraz Goście, hołd u trumny *Złotouste 
go Biskupa—Żołnierza Ś. p. Ks. Bisku 
pa Dr. Władysława Bandurskiego, 
którego Imię związane jest z dzieja- 
mi wszystkich wałk i śmiałych poczy- 

KD RJ E R 

nań pierwszych żołnierzy Rzeczypo 
spolitej. 

UROCZYSTOSCI I PRZEBIEG OBRAD 
ZJAZDU. 

Porządek uroczytości jest następujący: 

Godz. 8 — Złożenie hołdu u trumny $. p. 
Biskupa Bandurskiego. Zbiórka na Placu Ka 
tedralnym obok Katedry. х 

Godz. 9 — Nabożeństwo w Ostrej Bramie 
oraz przyrzeczenie strzeleckie. 

Godz. 11 — Otwarcie Walnego Zjazdu w 
Sali Kina Miejskiego. 

Godz. 14 — Obiad żołnierski w Ogrodzie 
Bernardyńskim. 

Godz. 16 

    

Dalszy ciąg obrad Walnego 
Zjazdu w Kasynie O: Mickiewicza 13 . 

Godz. 20 — Ur ta akademja w Sali 

Kina Miejskiego, poświęcona $. p. Biskupo- 
wi Bandurskiemu. 

   

  

  

WALL-E NS K. 

Na Zjazd Związku Strzeleckiego. 
OBRADY ODĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYM 

PORZĄDKU: 
1) Zagajenie. 2) Wybór prezydjum. 3: 

Powitania. 4) Referat Prezesa Zarządu ałów- 
nego Ob. Stpiczyńskiego. 5) Referat o przy- 
sposobieniu rolnem inż. Czerniewskiego. 6j 
Referat o przysposobieniu ogrodniezem dyr. 
Krausa. 7) Sprawozdania: Prezesa Zarządu, 
Komendanta i Komisji Rewizyjnej. 8) Dys- 
kusja nad sprawozdaniami. 9) Wybory 
władz: Zarządu Podokręgu, Komisji Rewizyj- 
nej i Sądu Honorowego. 10) Rezolucje i uch 
wały. 11) Zamknięcie Zjazdu. 

UWIAGA: ze względu na transmisję rad- 
jową nabożeństwa z Ostrej Bramy jak i roz 
poczęcia Walnego Zjazdu uprasza się o pun 
ktualne przybycie. 

  

  
  

  

  

Popierajeie Przemysł Krałowy 

  

Nr. 144 (2386) 

Używajcie podeszew gumowych 
OKMA. Są one o wiele tańsze 
a przytem trzecnkiotnie trwalsze od 
skóry, elastyczne w chodzeniu i nie- 

przenawalne. 

Ill ZJAZD BIBLIOTEKARZY POLSKICH. 
Wśród bibljotekarzy wileńskich. 

  

Wśród bibljotekarzy wileńskich 
od dłuższego czasu wrzała praca przy 
gotowawcza, do mającego być dziś 
otwartym ogólnopolskiego Zjazdu. 

Zjazd, jak wiadomo wyznaczony 
był na m. maj ub. roku. Organizacja 
nie doszła do skutku z powodu eko- 
nomicznych trudności, nie pozwałają- 
cych na przeprowadzenie zamierzeń. 
Zgodnie z tradycją, zjazd ten miał się 
odbyć wspólnie ze zjazdem bibljofi- 
lów. 

Bibliofile jednak odłożyli swój 
zjazd motywując to brakiem obecnie 
środków na przygotowanie okazałych 
publikacyj stanowiących istotną część 
zjazdów _ bibljofilskich. Nadmienić 
trzeba, że bibliofile odbyli dotąd czte 
ry zjazdy w tem dwa w roku 1927 
(Lwów) i 1929 (Poznań) wspólnie z 
bibłjotekarzami. Zjazd zatem bibljote 
karzy jest trzecim zkolei. 

Zadania wszystkich zjazdów wy- 
rażają się w dążeniu zbliżenia do sie- 
bie pracowników, wzajemnej wymia- 
ny myśli, stworzenia spójni organiza- 
cyjnej, a przedewszystkiem ujedno- 
stajnienia i podniesienia metod pracy 
i stanu bibłjotek w Polsce. 

Na czoło zagadnień postawionych 
na obecnym zjeździe wysuwa się kwe 
stja stosunku bibljotekarstwa polskie 
go i prac w tym zakresie zagranicą, 
tudzież organizacja zawodu polskiego 
w Polsce. Kwestjom tym poświęcone 
są dwa referaty, pierwszy dyr. Edwar 
da Kuntzego z Krakowa, drugi zbio- 
rowy pp.: Niezgody, Augustyniaka i 
Giechanowskiej, : 

Wyrazem troski o podniesienie za 
sobów bibljotecznych będą referaty p. 
K. Dobrowolskiego na temat polityki 
bibljotecznej oraz S. Vitel-Wierzyń- 
skiego o polityce bibljotecznej w za- 
kresie czasopism naukowych. 

Ku normalizacji prace bibljotecz- 
nych zmierzają reteraty J. Grycza © 
katalogu alfabetycznym oraz Hleb- 
Koszańskiej i J. Kossonogi o katalogu 
przedmiotowym. 

W dziedzinę bibljotek średnich i 

    

oświatowych sięgają referaty Z. Mo- 
carskiego i W. Olszewicza, poświęco- 
ne bibljotekom regjonalnym oraz p. 
FH. Radlińskiej badaniu czytelnictwa. 

Z okazji zjazdu urządzone wysta- 
wy (w Bibljotece Publicznej Uniwer- 
sytetu) dadzą przegląd książki wileń- 
skiej zaś wystawa kartograficzna 
zbiorów Joachima Lelewela zapozna 
z ciekawemi i niemal unikatami z 
dziedziny kartografji. Pozatem wyda- 
no: historyczno-systematyczny obraz 
bibljotek wileńskich w zbiorowem о- 
pracowaniu J. Czarneckiego: „Rzut 
oka na historję książki wileńskiej”, 
Swierkowskiego „Wilno — jako ko- 
lebka drukarstwa łotewskiego”, a nad 
to bibljografja druków wileńskich z 
lat 1800—1830. 

Wszystkie te informacje czerpię 
z ust kierownika referatu prasowego 
III Zjazdu Bibljografów p. Michała 
Ambrosa w trakcie odwiedzin Bibljo- 
teki Uniwersyteckiej w której z natu- 
ry rzeczy skoncentrowane zostały pra 
ce przedwstępne Komitetu Organiza- 
cyjnego Zjazdu. 

Nie przesądzając, jakie będą ogól 
ne wyniki zjazdu podkreślić tu muszę 
ogrom włożonych wysiłków w organi 
zację Zjazdu przez Komitet. a szcze- 
gólnie przez prezesa Zw, Bibljoteka- 
rzy dyr. Adama Łysakowskiego oraz 
jego najbliższych współpracowników 
Pp. Michała Brensztejna, Mikołaja 
Dzikowskiego, Stefana Burhardta, H. 
Hleb-Koszańską, Marję Kotwiczównę, 
Tadeusza Turkowskiego, Włodzimie- 
rza Piotrowicza i oczywiście mego 
szanownego informatora, którego 
świetnie zorganizowanej propagan- 
dzie III-ci Zjazd Bibliotekarzy zaw- 
dzięczać musi, to ogromne zaintereso 
wanie. jakiem darzą go sfery nauko- 
we i czytelnicze wileńskiego społe- 
czeństwa. 

Niestrudzonym opiekunom — a 
zarazem propagatorom książki w Wil 
nie, należy się szczere uznanie, 

B. W. Ś. 

Bibljoteki poklasztorne w Uniwersyt. Biblj. Publicznej. 
Korzystającemu ze zbiorów Uni- 

wersyteckiej Bibljoteki Publicznej w 
Wilnie zwłaszcza z działów starszych 
druków rzuca się w oczy pochodzenie 
książek na których kartach tytuło- 
wych jest uwidoczniona dawna przy- 
należność przez dopiski exlibris con- 
ventu... poczem następuje miejsco- 
wość i zakon, którego one własnością 
były. Droga którą się te książki do 
bibljoteki dostały, była długa, choć 
naogół jednakowa. Był to zwy- 
kły gwałt ze strony rosyjskiego rzą- 
du. Pierwsza ta fala gwałtu łączy się 
z Powstaniem Listopadowem, szereg 
klasztorów (Kamedułów w Pożajściu. 
Franciszkanów w Olkienikach) za 
czynny i bezpośredni udział ich człon 
ków w walce o wolność zostało ska- 
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W dwunastą rocznicę ich Śmierci. 
Kiedy się myśli o nich — ma się 

wrażenie, że jest między nami i tamtą 
ich straszliwą Śmiercią jakiś olbrzymi 
przedział czasu. о 

Trzeba dopiero z trudem uprzytam 
niač sobie, že moglyby przeciež byč 
tu między nami, młode jeszcze, pełne 

radości — takie jakiemi były wtedy. 
Stało się jednak, że ich piękna 

młodość, która z taką brawurą zosta 
ła wprzęgnięta w twardą służbę, we- 
szła jako fragment do epopei walki o 
Wolność. 

Może kiedyś, po wielu latach imio 
na ich będą powtarzane ze czcią, a 
dzieje ich krótkiego życia i ich śmier- 
ci będą wiadome wszystkim. 

Dziś entuzjazm ich młodości i nie- * 
złomne męstwo ich wytrwania zasnu- 
wa mgła niepamięci. 

Mało zaiste mamy miejsca na dale- 
kie wczoraj w ciężkim trudzie dnia 
dzisiejszego. 

* * * 

W dniu 9 marca 1920 r. w Kijowie 
wladze bolszewickie zarządzają maso 
we aresztowania wśród Polaków, po- 
szukując członków P. O. W. 

Wśród aresztowanych znajdują się 
i kobiety. 

Najbardziej obciążające dowody 
znaleziono u Jadwigi Goszczyckiej. 

Nie widząc możności obrony. Ja- 

dwiga Goszczycka stwierdza z odwa- 
gą, że jest członkiem P. O. W. Poza 
tem odmawia wszelkich zeznań. 

Ma lat 23. Jest studentką przyro- 
dy. na uniwersytecie kijowskim. 

Ta ciemnowłosa, żywa, porywcza 
dziewczyna — ma w sobie niezłomną 
siłę ducha. Gdy proponują jej przejś- 
cie do obozu bolszewickiego — od- 
rzuca. Wtedy biciem chcą z niej wy- 
dobyć zeznania. 

Jest niezachwiana. Wie przecież 
od pierwszych dni uwięzienia — że 
czeka ją Śmierć. Ale nie śmierć jest 
dla niej straszna — straszne są bada- 
nia. 

Postanawia całą odpowiedzialność 
wziąć na siebie. Bo z nią razem sie- 
dzą w więzieniu jej współtowarzyszki 
z P. O. W. — Jest tu Ela Sikorska — 
dwudziestudwuletnia studentka fiło- 
zofji, Wanda Burdonówna, dwudzie- 
stotrzyletnia studentka przyrody i 
młodziutka, dziewiętnastoletnia Mar- 
ja Skrzycka. 

Dziunia Goszczycka postanawia 
zrobić cały wysiłek — by je ocalić. 
W tej młodej dziewczynie budzi się 

nadludzka siła ducha. Chce oto za ce- 
nę swej męki i śmierci okupić tamte 
młode życia. 

Całą uwagę śledztwa stara się sku 
pić na sobie. 

Po badaniach trwających bez przer 
wy niemał dnie i noce gdy już jest zu- 
pełnie wyczerpana nerwowo, obawia 
się by bolszewicy nie wydobyli z niej 
podstępnie zeznań o członkach P. O. 
W. Probuje wówczas odebrać sobie 
życie. Pilnujący ją żołnierz udarem- 
nił samobójstwo. Narazie łudziła się, 
że cały ciężar odpowiedzialności spa- 
dnie tylko na nią, że jej towarzyszki 
organizacyjne zostaną uwolnione. 

W stosunku do Eli Sikorskiej bol- 
szewicy nie mieli materjałów dowo- 
dowych. 

Wszystkie ich badania strasz'iwie 
brutalne nie mogły przełamać jej mil- 
czenia. Ciężko chorą przewieziono do 
szpitala. 

Potem pozwolono jej zam'eszkać 
we wspólnej celi z trzema pozostałe- 
mi Peowiaczkami. 

Czy można znaleźć słowa, by skre 
Ślić radoś ći ból takiego przywitania? 

W końcu marca 1920 r. do celi 
Peowiaczek wprowadzono  Natalję 
Iżykiewiczównę — kurjerkę P. O. W. 
— była tak pobita — że nie można 
jej było poznać. 

Po za niemi zaaresztowano jeszcze 
w tym czasie dwie peowiaczki — Mar: 
ję Gnatkowską i Marję Boguszewską. 
Tymczasem po przez mury więzien 

ne dotarła do nich wiadomość o zbli- 
żaniu się wojsk polskich do Kijowa. 

Regulamin więzięnny staje się ła- 
godniejszy. 

  

zanych na zamknięcie, a majątek u- 
legł konfiskacie. 

Drugim powodem pozbawiającym 
klasztory bibljotek była reorganiza- 
cja klasztorów przeprowadzana przez 
rząd, zmierzająca do ograniczenia ich 
ilości. Trwała ona od r. 1832 do 1842; 
wszystkie klasztory podzielono na e- 
tatowe i nadetatowe, aby ostatnie 
skazać na likwidację dokonywaną 
przez władze administracyjne w po- 
śpiesznem tempie. 

Ostatnim etapem zaboru bibljotek 
klasztornych była epoka represyj po 
powstaniu styczniowem. Murawjew 
widzący w klasztorach niegasnące og- 
niska polskości i zarzewie buntu П- 
kwidował je bezlitośnie. Przez wszyst 
kie te okresy bibljoteki klasztorne tra 

W tych warunkach można było 
myśleć o uratowaniu najmłodszej z 
nich Marysi Skrzyckiej. 

Ta jasna dziewczyna o niezwykłej 
urodzie nawet do celi więziennej wno 
siła uśmiech i wesołość. 

Ale oto, gdy koleżanki przygoto- 
wały dla niej możność ucieczki — sta 
ło się coś nieoczekiwanego. 

Marja Skrzycka odrzuca ich plan 
— bo wie że jej ucieczka z więzienia 
pogorszy los towarzyszek niedoli. 

Kto mógł przypuszczać, że w tej 
młodziutkiej dziewczynie jest taka si- 
ła wytrwania? 

Tymczasem wojska polskie zbli- 
żają się do Kijowa. 

Nad miastem unoszą się polskie 
aeroplany. Są jak pozdrowienie z da- 
lekiej ojczyzny. W warkocie ich śmi- 
gieł słyszą serca dziewczęce słowa o- 
tuchy i wybawienia. 

Nadzieja stanęła na progu ponurej 
celi więziennej, 

Kiedy ratunek był tak blisko - — 30 
kwietnia 1920 r. wszystkich areszto- 
wanych Peowiaków wywożą do Char 
kowa. + 

Zaczyna się straszny okres męki 
więziennej. : 

Przychodzi głód. Marja Gnatkow - 
ska zachorowuje na tyfus. 

Wtych przeraźliwie ciężkich dniach 
wszyscy więźniowie znają dziewczę- 
ta z P. O. W. — są one dla wszystkich 
źródłem ukojenia i spokoju. 

    

ktowane były przez ówczesne władze 
administracyjne jako części inwenta- 
rza, z tą tylko różnicą, że gdy na me- 
ble czy też utensylja gospodarskie lub 
inwentarz żywy łatwo było przy lik- 
widacji znaleźć nabywców, to na książ 
ki nie przedstawiające w ówczesnych 
warunkach wielkiej wartości materjal 
nej trudno było zdobyć kupców. To 
też najczęściej po zamknięciu klaszto 
ru, o ile w danej miejscowości istnia- 
ła szkoła średnia, książki z bibljoteki 
klasztornej po odpowiedniem odcen- 
zurowaniu szły do bibljoteki szkolnej. 
Pozostałe ocenione przez cenzorów 
jako nienadające się do publicznego 
użytku czy też z tych klasztorów w 
pobliżu których nie było państwo- 
wych szkół średnich, były przejmowa 
ne i lokowane na przechowanie w u- 
rzędach przeprowadzających likwida 
cję, będąc w nominalnej własności 
powstałej pod koniec pierwszej poło- 
wy XIX stulecia Izby Dóbr Państwo- 
wych. 

Tymczasem jednak sytuacja poli- 
tyczna uległa zmianie, nagwałt zaczy 
na się przeprowadzać rusyfikację a 
jedną z instytucyj powstałych w tym 
celu jest Wileńska Bibljoteka Pu- 
bliczna. Należało w niej dział ro- 
syjski nie zawsze składający się z war 
tościowych dzieł uzupełnić dziełami 
w językach obcych. Przypomniano 
sobie wtedy o bibljotekach zamknię- 
kanych klasztorów. Na podstawie 
tych poprzednio i teraz jeszcze zamy- 
więc odpowiednich zarządzeń władz 
rosyjskich zostają książki klasztorne 
wcielanie do nowopowstałej bibljote- 
ki. 

Podstawę Wileńskiej Bibljoteki 
Publicznej stanowią zbiory istniejące- 
go przedtem Wileńskiego Muzeum 
Starożytności, drugie miejsce zajmu- 
ją zbiory po-klasztorne, a dopiero 
gdzieś na końcu szły dary i zakupy. 
Bibljoteki po-klasztorne pozwoliły na 
uzupełnienie nowo powstałej instytu- 
cji jeszcze w ten sposób, że posiada- 
ły sporo dubletów już wówczas mają- 
cych wartość na rynku księgarskim i 
drogą zamiany lub sprzedaży umożli- 
wiając z powiększenie zasobów. 

Nie wszystkie jednak zbiory kla- 
sztorne weszły w pełnym składzie do 
nowej Bibljoteki, w której zwłaszcza 
w pierwszym okresie uderza zahamo- 
wanie pracy z powodu niemożności 
opracowania przez personel całego za 
sobu. 

Kompletowanie dalsze odbywało 
się też w dość swoisty sposób. W 1865 
roku ówczesny wielkorządca Litwy 
przesłał do Wileńskiego Komitetu 
Cenzury katalogi książek i dokumen- 
tów klasztorów skasowanych w die- 
cezji mohylewskiej (Kniażyck, Roha- 
czew, Szkłów, Orsza, Babinowicze, 
Mikulin-Rudnia, Raśno) Komitet już 
ze swej strony zażądał od przecho- 
wujących te materjały urzędów na 
desłanie wszystkich książek i rękopi- 
sów, co też w najbliższym czasie zo- 
stało wykonane. 

W roku następnym cały ten tran- 
sport obejmujący blisko 1000 pozycyj 

    

    

  

„To był jedyny zew życia, wśród 
nas umarłych moralnie, to był ostat- 
ni nasz uśmiech* — mówi Pani G. — 
którą potem wypuszczono z więzienia, 

Aż oto przychodzi noc 26 czerwca 
1920r. 

O północy — do celi kobiecej po- 
grążonej we śnie weszli żołnierze czer 
wonej armji. 

Wśród zatrzymanych ludzkich od- 
dechów, wśród zamarłych serc jeden 
z żołnierzy odczytał nazwiska siedmiu 
kobiet — członków P. O. W. Ten sam 
żołnierz kazał im zabrać wszystkie rze 
czy i iść w drogę. 

I nagle wśród zamarłej,okropnej 
ciszy najmłodsza z nich, urocza, 
zawsze uśmiechnięta Marysia Skrzyc 
ka krzyknęła obcym, straszliwym gło 
sem. _ 

„Nie bierzcie nie, oni nas prowa- 
dzą na rozstrzelanie*. Wśród więz- 
niów pozostających w celi zerwała się 
rozpacz. Żegnano je z rozdzierającym 
szlochem, z krzykiem bezgranicznego 
bólu, żegnano je jak młodość, jak 
czar, jak radość życia. 

Przy kolejnym odgłosie strzałów 
z podwórza więziennego. na którym 
odbywała się egzekucja — dochodziły 
słowa pieśni chóralnej, 

Tak oto ciężka ręka śmierci prze- 
wróciła kartę dziejów oddziału żeń- 
skiego P. O. W. na Ukrainie. 

  

Wszystkie zostały odznaczone po 

książek oraz 12 pak rękopisów bez ja- 
kichkołwiek skrupułów został przez 
Komitet Cenzury oddany Bibljotece. 

$. Rosiak. 

+ eż *L1: .. 
Z dziejów bibljograiji 

satis 
wileńskiej. 

Zwołanie do Wilna II-go Zjazdu Bibljo- 
tekarzy Polskich nasuwa na pamięć bibljo- 
tekarzom i bibljofilom tradycje dzielnicowej 
bibljografji wileńskiej, zasługi J. I. Kraszew 
skiego, A, H. Kirko p. d-ra L. Czarkow- 
skiego i M. Bre których pracę kom 
tynuować miała za jowana przez d-ra A. 
Łysakowskiego urzędowa bibljogratja regjo- 
nalna czterech województw północno-wschod 
nich 

Tradycje te przypomniał przed dwoma 
laty w Przeglądzie Bibljotecznym (rocznik 
IV. 1929 str. 28—30) sam tak zasłużony na 
połu bibljografji wileńsk. Michal Brensztejn, 
podkreślając przedsiębiorczość Adama Hono 
rego Kirkora, który kilkakrotnie podejmo- 
wał próby rejestrowania wytwórczości dru- 
karni w iej 

Do wymienionych przez M. Brensztejna 
prób Kirkora dorzucić można jeszcze jedną, 
anonimową, ale niewątpliwie od niego poche 

dzącą. Jest nią ,Bibljografja wileńska za r. 
58 (w porządku  chronologicznym)*, po- 

mieszczona w „Piśmie zbiorowem wileńskiem 
na rok 1859, wydanem — bez nazwiska re- 
daktora — w Wilnie 1859 r. drukiem Tev- 
fila Gliicksberga. 

Pomimo anonimatu redaktora Estreicher 
podaje „Pismo zbiorowe wileńskie* pod naz- 
wiskiem Kirkora, (Bibljografja Polska t. II 
str. 378) obok „Radagasta* z r. 1843 i „Teki 
Wileński z r. 1857—58 oraz „Albumu Wź 
leńskiego* z r. 1858. Ostatnie to wydawni- 
ctwo, noszące charakter ugodowy i zawiera- 

jące m. in. artykuł Kirkora w języku rosyj 
skim — wywołało, jak wiadomo, wiele po- 
lemik i nieprzychylnych dla redaktora gła- 
sów, m. in. Klaczki i Ujejskiego. Może niep- 

rzychylna postawa społeczeństwa wobec uga 
dowości „Albumu Wileńskiego" była powo- 
dem, że Kirkor nie ujawnił się ani pod 
swem nazwiskiem ani pod pseudonimem Ja- 
na ze SI jako redaktor „Pisma Zbiore_ 
wego Wileńskiego”. 
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Pozbawione charakteru politycznego wy- 
dawnictwo to zawiera w 3 odddziałach (га- 
zem zbroszurowanych) pomieszane prace nau 
kowe z różnych dziedzin i bełetrystyczne pro 
zą i wierszem autorów wileńskich i warszaw 
skich. W) oddziale III str. 23—34 oraz Ł 
tablica poświęcone są wzmiankowanej ..bibl- 
jografji wileńskiej za r. 1858 (w porządku 
chronologicznym)", a więc zapewne na pod- 
stawie zgłoszeń do cenzury. Podobnie, jak w 
opisanych przez M. Brensztejna innych pra- 
cach bibljograficznych Kirkora, znajdujemy 
tu autora i tytuł, format, liczbę stronie * 
arkuszy, drukarza. Tytuły rosyjskie nie są 
transkrybowane ani tłumaczone; litewskie 
podane są w oryginalnem brzmieniu bez tłu- 
maczenia; hebrajskie — z tłumaczeniem: i w 
transkrypcji. — Ogółem tytułów 209, . dzieła 
9 drukarń. Załączona tablica obejmuje po 
złączeniu zeszytowych wydawnictw;, tyłko 
203 wydawnictwa. mianowicie 86 polskich i 
+6 litewskich, 13 rosyjskich. 19 łacińskich, 
3 niemieckie, 55 hebrajskich, 11 mie ych 
Uderza ogromna ilość druków hebrajskich 
— 265 proc. całej liczby; co do liczby arku- 
szy wobec ogólnej ilości 3087 i pół ark. zaj- 
mują one połowę, bo 1527 */,; wszystkie po- 
chodzą z drukarni Romma. 

   

   

Można z M. Brensztejnem żałować, że 
Kirkor nie podaje ilości nakładów; miał e 
nich dane w Komitecie cenzury, nie 
chciał może jednak ujawniać tajemnicy hand 
lowej nakładcy. Nowoczesne ujęcie obowiąz- 
ków bibljografa wykazał Kirkor dołączeniem 
tablicy statystycznej, dzięki czemu staje w 
szeregach poprzedników współczesnych bibł 
jografów-statystyków. 5 

Siemianowicze Śląskie. 

W. Ołszewiez. 

śmierci w Wolnej Polsce Krzyżem 
Walecznych i Krzyżem Virtuti Mili- 
tari. 

* * * 

Od tamtej nocy czerwcowej mi- 
nęło lat dwanaście. 

Dotychczas nazwiska  bohater- 
skich członkiń P. O. W. K. N. 5 a 
jednocześnie studentak Uniwersytetu 
Kijowskiego nie zostały uwiecznione 
na tablicy pamiątkowej w żadnym z 
uniwersytetów polskich. 

Nie spełnił się dotąd ich sen mło- 
dzieńczy i na żyznych polach naddnie 
przańskich nie zaistniało jeszcze pań- 
stwo Ukrainy, związane z Polską bra- 
terstwem. przyjaźni — jak wolni z 
wolnymi i równi z równymi. 

Zasłużyły, by w wolnej stolicy te- 
go państwa imiona ich zostały wyry- 
te na wieczną pamiątkę. Umierały za 
wolność naszą i waszą. 

Ale przecież w uniwersytetach pol 
skich już dziś nazwiska ich powinny 
zabłysnąć wśród nazwisk poległych 
za Ojczyznę. 

Zasłużyły bowiem na pamięć wła- 
snego narodu i na miłość każdego 
człowieka, bez względu na to jakim 
mówi językiem i jaki zamieszkuje 
kraj, każdego człowieka, który rozu- 
mie młodość, entuzjazm i bohater- 
stwo. ; 

Wanda Pełezyńska, 
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ZUWAJ! 
Harcerze wileńscy u kolebki Dywizji W braterskim kręgu. 

Prawo harc.: Harcerz w każdym widzi 
bliźniego, a za brata uważa każdego innego 
harcerza. 

Przed laty rzucił Baden Powell 
hasła nowej szkoły wychowania mło 
„dzieży i życia człowieka, rozumiejąc 
potrzebę wskazania wielkiego celu, w 
życiu ludzkiem. Hasła gen. Baden 
Powell'a miały wzbudzić zamiłowa- 
mie dla Prawdy Dobra i Piękna, a za- 
razem miały się stać odezwą werbun 
kową do nowej organizacji. zwanej 
skautową, albo po polsku harcerską. 

Generał Boden Powell ogłosił za- 
eiąg ochotników do wielkiej armji idei 

  

  

W obozie 6-ej Wil. Druż. 

skautowej. I oło na jego zew na ca- 
łym świecie poczęły powsławać zastę 
py i drużyny. Moc i wzniosłość idei 
„była silniejszą niż granice połityczne, 
różnice narodowościowe, wyznanio- 
we i społeczne. Skauting bez paszpor 
tów dotarł do wszystkich krajów. stał 
się własnością ludzkości. zyskał sym- 
patję i uznanie — choć nie miał 
oficjalnych patronów, którzyby mu 
ułatwiali drogę. 

Skauting zwyciężył mocą swej ide! 
zasianej w sercach młodzieży.   

   Miljonowa rzesza harcerska, 
«a w słoneczną przyszłość ludzkości z 
różnych narodów i państw zdąża jąca 
«do jednego celu — Prawdy, Dobru i 
Piękna — to wielka rzecz. 

Harcerstwo rozbudowane na zasa- 
„dach miłości bliźniego względem 
wszystkich ludzi, a na braterstwie 
"względem wszystkich harcerzy, to Li 
ga Narodów młodzieży. I to Liga Na 
rodów piękniejsza i wznioślejsza niż 
„genewska, bo to „Liga idei i brater- 
stwa serc“. biesiadujących w jednym 
kręgu ogniska harcerskiego. W tej 
Lidze niema obłudy, targów połitycz- 

nych. 

W współpracy różnych narodowoś 
«ci harcerskich jest zawsze tyle słoń- 
«ca, prostoty, szczerości i radości że 
nie pomieściłyby tego sztywne i obłu- 
„dne, choć błyskotliwe i wspaniałe ścia 
ny pałacu Ligi Narodów. 

" Wspólne zjazdy i obrady harcer- 
skie są tego dostatecznym dowodem 
"wymienić wystarczy choćby ostatnie 
Międzynarodowy Zlot Skautów w r. 
1929 w Anglji. Międzynarodowe Kon- 
ferencje Instruktorskie i Starszohar- 
„cerskie w Austrji i Szwajcarji w r. 
1931, Złot Skautów Słowiańskich w 
Pradze w r. 1931. Zresztą w r. 1932 
„odbędzie się w Polsce Międzynarodo- 
wy Zlot Skautów Wodnych, Konfe- 
rencja Instruktorek i Słowiański Kurs 
Instruktorski. 

Zgromadzone bractwo harcerskie 
łatwo znajduje wspólny język obozo- 
wy, żyje w atmosferze wzajemnej uf- 
ności i braterstwa, a może oddycha 
„atmosferą Stanów Zjednoczonych kuli 
ziemskiej. 

Gdyby można było zwiększyć ilość 
ych zjazdów i gdyby większa ilość 
młodzieży rozbijać mogła międzyna- 
rodowe obozy zlotowe, bylibyśmy bli 
żej pokoju światowego i zrozumieli- 
byśmy lepiej i łatwiej. 

Na naszych ziemiach prócz harce- 
rzy Polaków mamy coraz więcej har- 
cerzy z pośród innych narodowości 
miejscowych. Należy uważać to za ob 
„jaw dodatni, bo zbliżamy się przez to 
do jednego braterskiego kręgu har- 
„cerskiego, w którym w harcerskiej at 
mosferze ułatwimy sobie rozwiązywa 
nie tych zagadnień, które zazwyczaj 
mastręczają zbyt wiele trudności w po 
lityce. Dzieje się to dlatego, że będąc 
pod wpływem jednej idei, znając się 
bliżej zmniejszamy trudności wspól- 
nego porozumienia. Mamy do siebie 
więcej ufności, niż ludzie, którzy się 
nie znali i spotkali się po raz pierw- 
szy już przy załatwianiu pewnych za- 
gadnień. 

A więc za braci uważamy wszyst- 
kich harcerzy in. narodowości. Ale 
muszą to być harcerze z czynu, którzy 
w życiu swojem, zarówno wobec har 

-cerzy, jak i nieharcerzy postępować 
cheą i umieją według zasad harcers- 
kich. 

Za braci nie możemy uważać tych 
którzy pod ideę harcerską podszyci, 

- przychodziliby do organizacji poto. a- 
żeby pracować przeciw nam. 

Przeciw nam — to znaczy przede- 
wszystkiem przeciwko Państwu Pol- 
skiemu i nam jako jego obywatelom. 

A więc nie zwalniamy z. lojalności 
wobec Państwa Polskiego. 

Wśród harcerzy Chorągwi Wileń- 
skiej mamy Litwinów, Białorusinów 

_i Rosjan. Są oni bądź w drużynach. o 

  

dają jednolite drużyny własnej naro- 
dowości. 

Szczególnie miłą jest współpraca 
w wypadku, gdy Białorusin, Rosjanin 
czy Litwin pracuje w jednej drużynie 
z Polakami, a bywa nawet i tak, że 

dzięki swej indywidualności i prawdzi 
wie harcerskiej pracy staje na czele 
całej drużyny. Nikt się nie obawia, że 
nastąpi wynarodowienie, jeżeli jest 
to harcerz prawdziwy. .Służba idei, 
której będzie wierny, obroni go od 
manowców, 

Litwini zorganizowali się w dwie 
drużyny, im. Ks. Gedymina w Wilnie    

Harcerek pod Mickunami w 1931 r. 

większości Polaków, bądź też zakła- 
i im. W. Ks. Witolda w Święcianach. 
Pracują na prawach drużyn innych, 
wypełniają te same obowiązki. Odrę- 
bność ich polega tylko na tem, że śpie 
wają, rozmawiają po litewsku w swo- 
ich drużynach. Tekst prawa harcer- 
skiego w tym języku mają podany. 

ny litewskie biorą udział w im- 
Z. obozach, uroczystościach i 

nigdy nie są inaczej przyjmowani, niż 
inne drużyny. Pojedyńcze osoby z dru 
żyn litewskich, bawiąc w obozach pol 
skich, opowiadają lub śpiewają po li- 
tewsku. A zawsze są uważani za bra- 
ci-harcerzy. 

Wspólna praca harcerska z Litwi- 
nami w każdym razie nie pogłębia p 
działu litewsko-polskiego, ale chyba 
go osłabia. 

Rosjanie założyli własną drużynę, 
która choć słabo, ale zaczyna praco- 
wać na tych samych prawach. 

W każdym jednak wypadku 
władze harcerskie baczą na to, ażeby 
pod pozorem pracy harcerskiej nie u- 
krywała się nielojalna akcja sprzecz- 
na z zasadami harcerstwa, a w razie 
gdyby się okazały niedociągnięcia w 
tej dziedzinie, bez wahania musiałoby 
nastąpić zawieszenie, albo nawet roz- 
wiązanie drużyny. 

Mamy jednak nadzieję, że wielka 
moc ideologji harcerskiej, która przy 
jaźni ze sobą dalekie i różnojęzyczne 
rzesze harcerstwa światowego i w na 
szych stosunkach będzie pomostem, 
po którym zbliżać się do siebie będą 
narodowości, mieszkające na naszych 
ziemiach. 

Harcerstwo na ziemiach b. W. Ks. 
Litewskiego ma stąd rolę szczególną, 
trudniejszą niż w innych dzielnicach 
Rzeczypospolitej, ale spełnić ją może 
i napewno spełni godnie, jeżeli pamię 
tać będzie, że pełni służbę pod sztan- 
darami Dobra, Prawdy i Piękna. 

WĘZEŁKI HARCERSKIE: 
Ca słychać w Świecie skautowym? 

Zloty: — Narodowy zlot skautów estoń- 

skich odbędzie się w lipcu nieopodal Talli- 

nu. Z Polski jako reprezentacja wyjedzie 

„Czarna 13 Wileńska”. -— De Nederdand- 

sche Padvinders' urządza w okołicach Hagi 

cd 2—12 sierpnia b. r. obóz międzynarodowy 

— Skauci rumuńscy urządzają narodowy zlot 

w Dubrawa Sibin w lipcu. — Zlot narodo- 

wy skautów norweskich odbędzie się od — 

7—13 lipca b. r. — Polska. — Od 7—15 sier- 

pnia b. r. odbędzie się nad jeziorem Gar- 

czyńskiem na Pomorzu — Międzynarodowy 

Zlot Skautów Wiodnych. — Protektorai nad 

Zlotem objął P. Prezydent J. Mościcki. Pro- 

gram zawodów na Zlocie: -— 1) wielobój 

zastępów złożonych z 8 chłopców; 2) wyścig 

łodzi z przeszkodami 4 i 1; 6 i 1; 3) wyścig 

zastępów na kajakach 2 osobowych z przesz- 

kodami, 4) pływanie z przeszkodami, 5) 

sztafeta 8 razy 50. 6) sygnalizacja morska 

7) pływanie żaglowcem (10%), 8) wycieczka 

12 godz. według mapy z obozowaniem. 

W. Buczu Harcerskiem od 6 do 12 sierpnia— 

odbędzie się Światowa Konferencja Skautek. 

Przyjadą na nią do Polski przedstawicielki 

28 państw. W: konferencji weźmie udział 

twórca skautingu Robert Baden — Powell. 

ATOLum 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, 
pchły, pluskwy 1 wszelkie iacta. 
Sprzedaż w s apt. I aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wline, Kaiwaryjska 21. 

    

     
   

      

Kurs pilotažu szybowcowego 
V dniu 25 b. m. rozpocznie się w lokalu 

komitetu stołecznego LOPP. teoretyczny 
kurs pilotażu szybowcowego. Absolwenci 
kursu będą mogli przejść przeszkolenie prak 
tyczne w szkole szybowcowej Aeroklubu 
Warszawskiego w *Polichnie, gdzie kurs prak 
tyczny odbędzie się w czasie od 1 sierpnia 

do 15 września w trzech okresach dwutygod 
niowych. Całkowity koszt wyszkolenia w ka 
tegorji A wraz ż przejazdem do Polichna i 
utrzymaniem nie przekroczy 70 zł. 

М НЕМЕ КИ 

  

  

Litewsko-Białoruskiej. 
(Garść wspomnień). 

Październik 1918 r. Młodzież aka- 
demicka pochodząca z Wilna grupuje 
się w Warszawie w Domu Akademic- 
kim na 6 i 7 piętrze. Przeważają tu 
czynni lub byli harcerze, to też duch 
harcerski powszechnie panuje na pię- 
trach ..kresoweów* 

Studja jednak szły niesporo, gdyż 
już w drugiej połowi ie października 
wszyscy Zac 
bliwą”. która wymagała rozważnego 
i zorganizowanego czynu. 

To też w końcu października i w 

pierwszych dniach listopada 1918 r. 
odbywają się przy ulicy Rymarskiej 
w przepełnionej Sali nielegalne wiece 
akademików-kresowców. 

Nadzwyczaj ożywione obrady to- 
czą się dokoła aktualnych spraw, 
przyczem na jednym z wieców wyło- 
wiona została komisja dla przeprowa- 
dzenia pertraktacyj ze Sztabem Pol 
skiej Siły Zbrojnej oraz z przedstawi- 
cielami starszego społeczeństwa, co 
do utworzenia specjalnych jednostek 
bojowych, złożonych z ludności Ziem 
Wschodnich, a przeznaczonych do 
obrony tych ziem przed nawałą bol- 
szewicką. 

Komisja, składająca się z trzech 
wilnian akademików-harcerzy: 4. p. 
Władysława Miłkowskiego, ś. p. Sta- 
nisława Popławskiego i Ww iesława Cy- 
wińskiego odbyła szereg konferencyj 
z Majorem Mackiewiczem, później- 
szym D-cą Suwalskiego p. p. oraz z 
prof. Wł. Zawadzkim (obecnym wice 
prezesem R. Min.). 

Starania te osiągnęły ten skutek, 
że wyznaczony został dowoddca pierw 
szego oddziału, ale organizacja tegoż 
została opóźniona z powodu rozbro- 
jenia Niemców, w czeni młodz 
sza wzięła czynny udział, zacią 
się do tworzących się samorzutnie 
Oddziałów W. P. 

Dopiero w parę dni potem. bo w 
dniu 14. XI 1918 r. nastąpił» oficjalne 
zorganizowanie w Warszawic pierw- 
szego Oddzialu „Kresowego“ pod do- 
wództwem ppułk. Podgurskiego. Był 
to „Oddzielny Baon Strzelców Ziemi 
Grodzieńskiej” z tymczasowem miej- 

        

   

przeważnie z Wilna: š. p. St. Popław- 
ski, š. p. WI. Miłkowski, Ś. p. Grabian 
ka, š p. Joz. Bortriowski, š. p. Józ. 

Bortnowski. J. Bielunas, K. Furowicz, 

Jan Pekszo, Kaz. Czapla, Tad. Rym- 
kiewicz i Wiesław Cywiński. Równo- 
cześnie w Łapach byli w innym od- 
dziale wilnianie harcerze ś. p. Konst. 
Skirmunt i H. Zahorski. Z powyższe- 
go zestawienia wynika, że harcerze 
stanowili 50 proc. ogółu ochotników. 

W Łapach rozpoczęto werbowanie 
dalszych ochotników i ćwiczenie od- 
działu w b. szybkiem tempie. 

Najważniejsze jednak zadania 
Oddzielny Baon wypełnia, jako naj- 
bardziej wysunięty na wschód od- 
dział, nawiązując kontakt z organiza- 
cjami wojskowemi, znajdującemi się 
na terytorjum zajmowanem jeszcze 
przez Niemców. Kurjerzy docierają 
wówczas do Białegostoku i Grodna (J. 
Pekszo, K. Czapla, T. Rymkiewicz), a 
W. Cywiūskiemu udało się nawet 
przedostać do Wilna. 

W Warszawie jednak dojrzewa 
myśl rzucona przez młodzież akade- 
micką jeszcze w październiku 18 r., to 
też w grudniu tegoż roku powołano 
do ż 
ską. wcielając Oddzielny Baon Strzel 
ców Grodzieńskich do organizującego 
się w Zambrowie Kowieńskiego pułku 
Strzelców (obecnie 77 p. p.). 

    

W Kowieńskim p. Strzelców zna- 
leźli się harcerze wileńscy w dość li- 
cznem grogie, a mianowicie: ś. p. 
St. Geabianka Ś. p. K. Skirmunt 
J. Bortnowski, » Wł. Miłkowski, J. 
Pekszo, K. Czapla, H. Zahorski, K. Fu 
rowicz, T. Rymkiewicz i inni. 

W Wileńskim p. Strzelców po wcie 
leniu doń Samoobrony Wiłeńskiej by 
li ś. p. Bohdan Wojtkiewicz, Ś. p: Wa- 
cław Bułharowski, Kaz. Protassewicz, 
ś. p. Ałeks. Mieczkowski, St. Selens, 
Wł. Kajzer. Bol. Leszczyński, W. Cy- 

wiński i inni. 
W Mińskim p. Strzelców byli dwaj 

członkowie Naczelnej Komendy har- 
cerskiej w” Wilnie bohaterski Tade- 

      

   
  

  

Błękitna Jedynka Wil. na żagłówkach w Trokach. R. 1931. 

seem postoju w Łapach, stacji zra- 
nicznej z Niemcami, którzy zajmowali 
jeszcze Ukrainę oraz na północy 
Mińsk, Wilno, Kowno, Grodno i Bia- 
łystok. 

Do Łap zgłosiło się stosunkowo 
niewielu akademików, gdyż więk- 
szość nie mogła już się wycofać z Le- 
gji Akademickiej oraz innych oddzia- 
łów. do których wstąpili podczas TOZ- 
brajania Niemców. 

Pierwszymi ochotnikami pierwsze 
go oddziału „kresowego* byli, o ile 
sobie przypominam ppułk. Podgurski, 
kpt. Sokołowski, ś. p. kpt. Chaciej, 
Wiesław Motz, Wiesław Modzelewski, 
K. Obuchowicz, ś. p. Siawciłło, Br. 
Szakien, L. Sztejn, ś. p. K. Tomkie- 
wicz, Ign. Strzemiński, Docha, F. 
Dźwill oraz następujący harcerze — 
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usz Grabianka, ojciee Ś. p. Stanisława 
oraz Jeremi Łukaszewicz. „ść 

Pozatem w oddziale Mjr. Dąbrow- 
skiego, wchodzącym w skład Dywizji 
Lit.-Białoruskiej, znajdowali się licz- 
ni harcerze, że wymienię: St. Bur- 
hardt, Wacław Pac-Pomarnacki, Wit. 
Karpowicz, P. Zacharzewski, Andry- 
anski, Grabowiecki Al. oraz szereg in 
nych. 

"Ww. Cc. 
Uwaga: Wspomnienia powyžsze, 

pisane po uplywie kilkunastu lat, 
mialy na celu przypomnieč, že harce- 
rzy wileńskich nie zbrakło w mo- 
mencie powstawania Dywizji Litew- 
sko-Białoruskiej, która ma w dzie- 
jach Odrodzonej Ojczyzny swą chlub 
ną kartę. Wszelkie sprostowania i 
uzupełnienia są nader pożądane. 
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Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

z VARIETE 
W rol. gł.: EMIL JANNINS, Lya de Putti i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów.     

Zbrodnia obłąkanej kobiety. 
Zdemolowała mieszkanie i ciężko poraniła męża i syna. 

Dnia 24 b. m. mieszkanka osady 
Miziuniany, gm. porzeckiej Antonina 
Własiewiczowa w nocy dowłała ataku 
szału. Szalona kobieta porwawszy sie 
kierę z kąta poczęła rąbać stół, krze- 
sła i łóżka, budząc swego męża Jana, 
syna Bolesława i eórkę Jadwigę. Roz- 
budzony mąż, wespół z synem usiło- 
wał odebrać od furjatki siekierę, lecz 
uderzony w głowę ostrzem siekiery 
zwalił się z nóg. 2 

Widząe to dzieci poczęły wzywać 
pomocy. Obłąkana matka poczęła z 
zakrwawioną siekierą ganiać się za 

niemi. 15-letni Bolesław szybko wy- 
bił okno i wysadził przez nie siostrę, 
poczem usiłował sam uciec przez ok- 
no, w tym momencie obłąkana matka 
rozpłatała mu głowę siekierą. Na roz- 
paczliwy krzyk dziewezynki zbiegli 
się sąsiedzi, którzy z trudem po pew- 
nym dopiero czasie dostali się do wnę 
trza domu i obezwładnili obłąkaną. 

Ciężko rannych ojca i syna prze- 
wieziono do najbliższego szpitala, jed 
nocześnie oddająe pod obserwację Ie- 
karzy szaloną kobietę. (e) 

Śmiertelny wynik współzawodnictwa 
przemytników. 

Z pogranicza donoszą, iż wpobliżu mia: 
steczka Orany został zastrzełony znany prze 
mytnik Kaeewiez Marjan przezwiskiem „Czar 
ny*. Przemytnikowi zabrano worek z sacha 
ryną. Jak się okazało morderstwa dopuścił 

się jego konkurent również przemytnik Jęc 
kowicez Józef, który po zastrzeleniu Kacewi- 
cza obrabował go i ukrył się w granicznych 
lasach na terytorjum litewskiem. 

(NAT TK S I IA IKI TOORA SOPOT 

Siine lotnictwo io potega Państwa! 
  

cia Dywizję Litewsko-Bialoru- 

3 

KRONIKA 
  

    

pm a | Dziś: Jana 1 Pawła. 

Niedziela | JatorWładyśtawa. 

26 
| czarwc | Wschód słońca — g. 2 m. 45 

—j| Zachód |. 

Spostrzeżenia Zakładu Metsorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 25/VI — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 753 

+ 18 C 
a najwyższa -|- 170 C. 

+ 13 C 

—a.7 m.57 
  

Temperatura średnia 

A najnižsza 

Opad: 6mm. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: spadek, pot. stan stały. 

Uwagi: deszcz. : 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd Dyr. Lasów Państw. do Biało 

wieży. W: dniu 25 b. m. Dyrektor Lasów 
Państwowych w Wlilnie p Edward Szemioli 
wyjechał do Balowjež 
Lasów Państwowych, któr 
dniach 27—28 b. m. pod przewodnictweni 
Dyrektora Naczelnego p. Adama Loreta. 

MIEJSKA. 
— MAGISTRAT OPRACOWUJE MOTY- 

WY SWIEGO WYSTĄPIENIA W CHARAK- 
TERZE OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGG 
PRZECIWKO ŁAWNIKOWI ŁOKUCJEW- 
SKIEMU. — W. związku z wynikiem ostat- 
niego posiedzenia Rady Miejskiej na którem 
zapadła uchwała polecenia Magistratowi wy- 
stąpienia w charakterze oskarżyciela p 
kowego przeciwko ławnikowi Łokuejewskie- 
mu w związku z jego gospodarką w kinie 
miejskiem, wydział prawny Magistratu przy- 
stąpił na podstawie materjałów Komisji ra- 
dzieckiej i władz śledczych do opracowania 
motywów dla których występuje w roli os- 
karżyciela posiłkowego. 

Podanie Magistratu do Sądu złożone z0s- 
tanie z zachowaniem 7 dniowego terminu, a 
więe już w najbliższy poniedziałek. 

— Kołejne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Ze wzgęldu na to, że ostatnie posiedzenie 

skiej wypełniła prawie całkowicie 
ki ławnika Łokucjewskiego 

w kinematografie miejskim, porządek dzien 
ny posiedzenia nie został wyczerpany i zosta 
nie rozpatrzony na dodałkowem posiedzen.u 
plenarnem, które wy zone zostało na 
dzień 30 b. m. Ze spraw figurujących na 
wokandzie tego posiedzenia najciekawiej za- 

„sprawy arbonów 
o usterkach i brak: 

          

  

    

    

   

   

    

   Sprawoz 
w komunik 

autobusowej. 
— lnspekeje sanitarne. — Na teren'e m. 

Wiilna w dniach najbliższych zostaną prze 
prowadzone inspekcje sanitarne. W pierw- 
szym rzędzie zlustrowane zostaną podwó 
ich stan sanitarny, a następnie przeprow: 
ne zostaną badania budynków mieszkalnych 

— Ilu mamy biednych i zawodowych żeb 
raków. Na terenie Wilna naliczono według 
nieoficjalnej statystyki, lecz wiarygodnej — 
596 żebraków. Do wydziałów opieki społecz 
nej Magistratu codziennie zgłasza się około 
250 osób. W! Wilnie znajduje się podobno 
20 tys. osób potrzebujących doraźnej pomo- 
cy: materjalnej. Do liczby tej zaliczyć nalezy 
5800 bezrobotnych, którzy już .'od dłuższego 
czasu znajdują się bez pracy. 

ARTYSTYCZNA. 
— Z- Wystawy Sprawozdawczej Wydz 

Szł. P. USB. Dowiadujemy się że wystaw o- 

ne lam dzieła są do nabycia po bardzo nis 
kich cenach. co ze względu na ich warto: 
jako też i okazję zasiler choć w tej nie 
wielkiej mierze, szczupłych kas studenckicii 
ich twórców. jest godne zaznaczenia i połc- 
cenia uwadze pragnących z dobrym smakiem 
zdobić swoje siedziby. 

UNIWERSYTECKA. 
— Zrzeszenie Kół Naukowych U. S. В. — 

Zarząd Zrzeszenia Kół Naukowych USB. up- 
rzejmie zawiadamia. iż dnia 97 czerwca 
1932 r. o godz. 20 w łokalu Koi: Pracowni- 
ków (Zamkowa 11) odbędzie zwyczajne 
Zebranie Rady ZKN. z następu m porząd_ 
kiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu z BAR zeb 
rania Rady ZKN. 2) Sprawozdanie ustępu j4- 
cego Zarządu: a) ogólne; b) kasowe; c) а4- 
ministracji AKN. 3) Sprawozdanie Komiiji 
Rewizyjnej. 4) Dyskusja nad sprawozdania- 
mi i wniosek o udzielenie absolutorjum. 5) 
Wybory nowych władz: a) Zarządu; b) Ko- 
misji Rewizyjnej. 6) Wybory Prezydjum Ra. 
dy Z.K.N. 7) Wnioski i dezyderaty ustępują- 
cego Zarządu. 8) Wybór miejscowej Redak- 
cji „Ruchu Akademickiego". 
ski. 

Obecność prezesów i wiceprezesów pos7- 
czególnych Kół Naukowych obowiązkowa 

— Ilu słuchaczów Żydów liczy Uniwersy 
tet wileński? Według zestawienia za rok aka 
demicki 1930, na Uniwersytecie wileński:a 
na ogėlną liczbę 3618 studentow — slucha- 
czów Żydów było 1075. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— S, K. M. A. „Odrodzenie“ W poniedzia 

łek dnia 27 czerwca odbędzie się ogólne mie 

sięczne zebranie „„Odrodzenia* Na porządku 

dziennym zagajenie kol. St. Stommy na te- 

mat: ,„Zbilansowanie rocznego dorobku „Od 

rodzenia*. oraz sprawy organizacyjne. Po- 

czątek o godz. 20. 

Ponieważ zebranie to będzie ostłatniem 

w bieżącym roku akademjckim, obecność 

cbłonków bezwzględnie konieczna 

   

   

     

  

    

  

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 
-— Shelley's Instiłute w uzupełnieniu za 

mieszczonej w jednym z poprzednich nume- 
rów notatki prosi o wzmiankowanie, iż dn. 
2 czerwca złożyła egzamin konkursowy tak- 
że p. Dora Sołowiej. 

— Popis publiczny uezn. Konserwatorjum 
Dziś w niedzielę dnia 26 b. m. o godz. 

12 w poł. odbędzie sję doroczny Popis Puk- 
liczny uczniów i uczenie Konserwatorjum. 
W] roku bieżącym oprócz popisujących się z | 
klas fortepianu, skrzypiec, śpiewu sol., wio- 
lonczeli i orkiestrowej, wystąpi z produkcja 
mi 5 osób, kończących w b. r. studja w Kon 
Serwatorjum. Karty wstępu zawczasu naby- 
wać można w sekretarjacie Konserwatorjum 
(Wielka 47 wejście od ulicy Końskiej) od g. 
4—7 po poł. 

WOJSKOWA. 
— Zasiłki dła rezerwistów. Referat woj- 

skowy Magistratu m. Wiilna przystępuje do 
przyjmowania zgłoszeń od ósób ubiegających 
się o zasiłek z tytułu odbytych ćwiczeń. Każ 
dy zgłaszający się obowiązany jest dostar- 
czyć wyciąg meldunkowy z wymienieniem 
wszystkich członków rodziny będących na je 
go utrzymaniu. Pozatem przedstawić nale- 
ży zaświadczenie włądz wojskowych, stwier 
dzające okres odbytych ćwiczeń. 

Zgłoszenia przyjmowane są najwyżej w 

  

„ciągu jedngo miesiąca od daty zwolnienia 
z formacji. 

— Ultsiderzy Śpieszcie się. W: najbliższy 

9) Wolne wnio-. 

poniedziałek 27 b. m. Komiwja Poborowa 
urzędować będzie dła wszystkich  spóźnio- 
nych poborowych objętych tegorocznym pla- 
nem z nazwiskami od litery A do K włącz- 
nie. 

Wie wtorek Komisja urzęduje po raz ostat 
ni. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Wezwanie Zw. Pracy Obyw. Kobiet! 

Zarzad Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet uprasza człon- 

      
      
kinie Zwi4zku o jak najliczniejsze stawien:e 

na nabożeństwo żałobne z: p. ks. B pa 
Wł. Bandurskiego, które odbędzie się w po- 

o golz. 10-ej ra- 
. Ignacego. 

niedziałek 27 czerwca r. b. 
no w kościele garnizon. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— ODCZYT P. T. STRASBURG I ALZA- 

CJA wyglosi protesor Uniwersytetu strasbur_ 
skiego p. Tronchon w Auli Kołumnowej 
USB. w poniedziałek dnia 27 czerwca b. r. 
o godz. 19. Ze względu na osobę Prelegenta, 
znanego przyjaciela Polski, liczny udział pu 
bliczności bardzo pożądany. 

Wstęp, wolny. 

    

    

  

RÓŻ 
— Historja dwóch notatek. — W n-rze 

naszego pisma z dnia 18 b. m. zaszedł kij 
błąd. N stronie 3 ukazała się notatka Pp. 
„Niewierny mąż”, opisująca przykrą e. 
godę p. Heleny Grodzieckiej rzekomo pokrzy 
wdzonej przeż męża. który podczas jej nie- 
obecności zabrał z mieszkania wszystkie rze- 
czy i przeniósł je do pierwszej swe: Żony, 
z którą przedtem się rozwiódł. 

Tymczasem przedstawia się to nieeo ina- 
Identyczny wypadek n » przy 
Raduńskiej 28, gdzie w ten sposób pok 

rzywdzona została Janina Wróbiewska przez 
niejakiego Jana Gordziejewskiego. Z Heleną 
Grodz ką natomiast inna była historja. Mąż 

ksander wyszedł do pracy rano. a gdy 
powrócił zastał w mieszkaniu tylko gołe ścia 
ny Żonusią sprowadziła furę i wszystko prze 
wiozła na inne mieszkanie. Nie jest więc pok 
rzywdzona tylko krzywdzicielką. 

Współpracownik nasz, pisząc o tem, prze 
stawił w notatkach nazwiska i stąd wyszło 

iakie qui pro quo. 
— Ceny na artykuły żywnościowe spada- 

ja. Według zestawień powołanych czynników 
ceny na targowiskach wileńskich na artyku- 
ły żywności w ostatnim tygodniu spadły w 
stosunku do cen z tygodnia poprzedniego. 
Spadek ten spodowodowany został wzmożo- 
nym dowozem warzyw i owoców. Tanie wa 
rzywa przyczyniły się również do obniżenia 
cen na piecz, „ mięso i inne artykuły, 

TEATR I MUZYKA 
— Qstatnie przedstawienia „Polacy w 

Ameryce* w Bernardynce. Dziś w niedzielę 
dnia 26 czerwca o godz. 8 min. 15 aperetka- 
wodewil Danielewskiego p. t. „Polacy w Ame 
тусе“. 

© Jutro w poniedziałek dnia 27 czerwca o 
godz. 8 min. 15 po raz ostatni „i*ołacy w 
Ameryce". 

Ceny miejsc zniżone. 
— „Ostatnie przedstawienia „Nieuchwyt- 

nego* w Łutni. Dziś w niedzietę dma 26 
czerwca o godz. 8 min. 15 niezwykła sztuka 
Wallace'a p. t „Nieuchwytny, 

Jutro w poniedziałek dnia 27 b. m. 0 g. 
8 min. 15 po raz ostatni „Nieuchwytny* po 
cenach zniżonych. 

— Ostatnie przedstawienie .,Wesołej rew- 
ji dla dzieci* — w Bernardynee. Dziś w 

ielę dnia 26 b. m. o godz: 12 min. 38 
ostatni pełna atrakcji. wesoła „Rew- 

dzicięcia*. „Pat i Patachon*. „Baba — 

  

     

      

  

    

    

      

  

  

    

Niedziełna popołudniówka „Awantura 
w raju* — w Bernardynee, Dzis w niedzielę 
dnia 26 b. m. o godz: 4 p. p. — arcywesoła 
farsa Arnolda i Bacha p. t. „Awantura w 
raju”, po cenach zniżonych. 

— „Chata za wsią* w Bernardynee. We 
wtorek dnia 28 czerwca o godz. 3 min. 15 
w Teatrze Letnim w Bernardynce premjera 
świetnej sztuki p. t. „Chata za wsią* wed- 

ług powieści Kraszewskiego, w przerób 
icza i Melłerowej, z muzyką Nosków- 

  

    

    

bm. Sad 
pod Daso Michała Małachowskiego oraz 
ostatni pożegnalny występ baletu Anny Za- 
bojkinej z udziatem Wiery Suriny i Haliny 
Gorgi. 

Początek o godz. 8.15 wiecz. 
— Qpćra w Wilnie. Park im. Żeligowsk'e 

go. Z powodu zdecydowanej niepogody ope- 
ra „Faust“ została przeniesiona na ę 29 
czerwca rb. w niezmienionej obsa 

Bilety nabyte są ważne. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 26 czerwca 1932 r. 

9.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy z okaz 
ji walnego zjazdu Związku Strzelckiego Po- 
dokręgu Wiileńskiego. a) Przysięga absoł- 
wentów Korpusu Kadetów Nr. 1 ze Lwowa. 
b) Przyrzeczenie strzeleckie. 

10.00: Przemówienie ku. uczczeniu pam: - 

ci $. p. ks. Biskupa Władysława Bandurski 
go. 10.05: Koncert muzyki angielskiej boty: 
11.00: Otwarcie walnego zjazdu delegatów 
Związku Strzeleckiego. 11.50: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 12.15: 
Otwarcie II ogólno-polskiego Zjazdu Bibl- 
Jotekarzy. 13.10: Koncert. 14.00: „Czy mydłe 
jest potrzebne?* odczyt. 14.15: Koncert. — 
14.00: „Uprawa truskawek i poziomek* 

odczyt 14.50: Koncert. 15.05: „Piel 
rojów po obsadzeniu* — odczyt. 15. 
cert. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05 
cja dla wszystkich Nr. 15. 16.45: „X Mię 
dzynarodowy Kongres PEN — Klubu w Bu- 
dapeszcie — fel. 17.00: Koncert. 18.00: Ma- 
ła skrzyneczka. 18.20: Muzyka taneczna. —- 
19.15: Litewska audycja lite Р 
Progarm na poniedzialek. 19 
techniczna. 19.50: ,Kąpiele szkodliwe i po- 
žyteczne“ — pog. 20.00: Uroczystość zapa- 
lenia Ogniska Harcerskiego. 20.15: Koncert. 
20.55: Kwadrans literacki. 21.10: Koncert. 
21.55: Komunikaty i muz. taneczna. 22.45. 
Wileński komunikat sportowy. 22.40: Komu- 
nikaty i koncert muz. tan. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 27 czerwca 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Audycja dia 
poborowych (pogad. i muz.) 12.40: Komu- 
nikat meteorologiczny. 15,35: Program dziea 
ny. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,10: Pół go- 
dziny operetki (płyty). 16,40:  Pogadanka 
francuska. 17,00: Koncert. 18,00: .,Paradoksy 
techniki* — odczyt. 18,20: Muzyka tanecz- 
na. 1915: Z wierzeń żmudzkch — odczyt -- 
litewski. 19,30: Program na wtorek. 19,35: 

Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Wiler:- 
ski komuikat sportowy. 20,00: Koncert Eura 
pejski. 21,00: Koncert z Paryża. 23,00: Ko- 
munikaty i muzyka taneczna. 

Uczucie przepełnienia, bóle  kiszkowe. 
bóle w bokach, ucisk w piersiach, bicie ser- 
ca, usuwa stosowanie naturalnej wody gorz- 
kiej „Franelszka-Józefa*, usuwając zbytnie 
przekrwienie mózgu, w oczach, w płucach + 
sercu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

      

  

    
   

  

   

      

  

   



Niesłychana zemsta pasierba. 
13-letni chłopiec podpalaczem i mordercą. 

We wsi Rańce gm. zaniewskiej, 
zdarzył się nienotowany dotychczas 
wypadek. 

13-letni Zygmunt  Konstantyno- 
wiez pokłóciwszy się ze swoją maco- 
chą i przez nią wygnany z domu pod 
palił jej zabudowania gospodarskie, 
zamierzając równocześnie i ją spalić. 
Ponieważ budynki zdołano uratować 
od spalenia, chłopiee w następnym 
dniu zbrodniczy swój zamiar ponowił 
oblawszy poprzednio ściany naftą, 
Tym razem spaliła się stodoła ze zbo- 
żem, stajnia i obora. Dom mieszkalny 
uratowano. Bezpośrednio zaraz po 
wypadku stało się pewnem, że pod- 

palaczem jest Zygmunt Konstantyno 
wiez. 

Chłopiec zorjentowawszy się że 
postępek jego jest wykryty ukrył się 
na strychu. 

Niehawem go wytropione. W mo- 
mencie, gdy macocha pierwsza poczę- 
ła się wdrapywać na strych, chłopiec 
żelaznym drągiem uderzył ją w głowę 
Uderzenie b. tak silne, iż kobieta nie- 
przytomna upadła ze znacznej wyso- 
kości na ziemię ponosząc śmierć na 
miejseu. Młodociany morderca zdołał 
zbiec. 

Zarządzono za nim poszukiwania 
przy pomocy psa. (e) 

Niezwykły wybryk jak na kryzysowe czasy. 
Są tacy, co mogą rozrzucać pieniądze po ulicy. 

Liczni przechodnie ul. Miekiewicza byl: 
wczoraj o godz. 6-ej wiecz. adkami rzad- 
kiego, zwłaszcza w nasz ciężkich kryzy 
sowych czasach, widowiska. Od strony pla- 
cu Kaderlanego elegancka limu- 
zyna, w której trzech pa 
nów hojnie rozrz ą rawo i na le 
wo dwu i jedno złotowe monety. 

Rzecz oczywista, że za autem biegła licz_ 
na gawędź, żądna pieniędzy i sensacji. Au- 
to zatrzymało się przed hotelem Georgeu, 
gdzie panowie ci wysiedli i staną 
stopniach prowadzących do hotelu 

   
     

          

Z życia Oddziału II-go Z. S. 
przy Państwowej Fabryce Wyrobów 

Tytoniowych w Wilnie. 
Praca w Oddziale „Monopolowym* ma 

inny charakter, niż w innych oddziałach 
już choćby z tego względu, że w skład cd- 

, działu wchodzą starsi pracownicy Monopolu 
w ogólnej liczbie 70 członków i członkiń. 
Dlatego Komendant Garnizonu Z. S. m. Wil 
na, ob. Z. Mazur stosuje tu inną metodę 

- zmuszony był interwenjować i 

cze pełnemi garściami zaczęli rzucać p'e- 
niądze. Dookoła zebrał się olbrzymi Hum, 
a nawet powstały bijatyki o rozrzucane me- 
nety, wobec czego policjant pełniący służ. 
bę przy źbiegu Mickiewicza i Wileńsk 

siłą usunąć 
zebranych. W] trakcie tego hojni panowie 
zmieszali się z tłumem i w ten sposób uni- 
kneli podania swych nazwisk. : 

W] wypadek ten wywołał wśród licznych 
o tej godzinie przechodniów zrozumiałą sen- 
sację. 

  

      

   

        
   

   

  

prac 

nie zwartego Oddziału, złożonego z członków 
o zdecydowanych przekonaniach i poglądach 
na wszelkie zjawiska życia gospodarc 
państwowego. Pracę tę ułatwia znacz 
rekcja Monopolu i zapobiegliwy Pre 
działu ob. Eugenjusz Przybycień — kierow- 
nik Działu Gospodarczego Monopolu. 

Wiładzami Oddziału są: Komendant Od- 
działu męskiego ob. Jan Wójcik, oraz ob. 
Helena Mackiewiczówna. Komendantka Od- 
działu żeńskiego — zaś funkcję sekr я 

   

  

  

  

KOR JE R w 

    pełni ob.Newakowski, W okresie     

  

   

    

i zimowym odbywały się syste ycznie 
zbiórki członków oddziału. na których rel. 
W. Ob. Garnizonu ob. St. Wawrzyńczyk 
miał pogadanki na tematy gospodarcze вро- 

  

łeczne i ideowe Związku Strzeleckiego lub 

  

   

  

    

ty polityki bieżącej. Ze względu na w 
V. ju pogadanki byly 

azanym środkiem.  prowadza- 
adomienia obywatelskiego — a 

rozbudzone u nich zaintersowanie zagadnie- 
niami życia państwowego umożliwiło nawia. 
zanie ścisłego kontaktu z Komendantem Gar 
nizonu ZS. m. Wiilna oraz z częstym ‹ 
świetlicy monopolowej ref. Wi. oh. 
okresie letnim mają członkowie 

  

      
Oddziału 

skromne, lecz własne boisko, na którem up- 
ją strzelania próbr 

zamiłowaniem pośw 

jęć godziny. Gdy są S 
ietli by pogawęd 

i gry sportowe, z 
temu wolne od za 

      

  

     

   

   
   
   

  
   
    

    

   

  

polu, choci. 
obeenie uć 

ch 
tych 

wiekiem ji 
ł w czętsych w 

zez Garnizon 
mych rozkoszy i p 

ych, jakich doznają 
rzelczynie „monopolanki 1 dob- 

remi gosposiami na wycieczkach — gularz 
przez nie zgotowany jest zawsze wyśmieni- 

  

    

  

   
emności 

najmłodsi 
     

    

   

    

y „strzelecki dziad w'- 
„jest z nami mona 

   
  

  

pol — ałe4tytoniowy* jedn. trzeba przyz- 
nać, że „monopolanki* i strzelcy z Monopo- 

lu (niestety tylko tytoniowego) zdali już w А 8 

    

zelecki i two. 
rodzinę. 

o Zjaz- 

  

u egzamin st 
rzą już nami jedną zwar 

W: dniu 26 b. m. z okazji 

  

           

  

   
   

pracow 
Monopolu z całą rodziną strzelecką już 

ylko na terenie m. Wilna, lecz całej Pol 
ski. Wierzyć trzcba 

yi pomnoży kadry oby — Żołnie- 
świadomych pracowników M S. 

OFIARY 
ZŁ, 20. 

na pomoc dla biednych  dzieci* szkolnych 

składa Bratnia Pomoc Wiyż. Kursu Nauczy 
cielskiego w Wilnie. 

      

  

   

    

   

IDE RSKI 

Koncert Paderewskiego 
w Paryżu. 

PARYŻ, 25. VI. (Pat). Wielki fes- 
lival muzyki polskiej dla uczczenia 
setnej rocznicy przyjazdu Chopina do 
Paryża, rozpoczął się w dn. 25 bm. 
koncertem Ignacego Paderewskiego. 
Sala teatru Champs Elysees była wy- 
przedana do ostatnich miejsc. Prog- 
ram Paderewskiego składał się wyłą- 
cznie z utworów Chopina. Genjalna 
gra polskiego artysty osiągnęła i tym 
razem pełen triumf. Wielki zapał, 
szezera prostota, w połączeniu z wi- 
zyjną fantazją oczarowały audytor- 
jum, pośród którego byli obecni: kró- 
lowa belgijska, prezydent republiki 
francuskiej Lebrun z malżonką, am- 
basador Rzeczypospolitej „Chlapowski 
z małżonką oraz liczni przedstawicie- 
le świata dyplomatycznego, kultural- 
nego i artystycznego Paryża. Dochód 
z koncertu przeznaczony jest na szpi- 
tal dla inteligencji imienia Marszałka 
Focha, w którym kilka łóżek przez- 
naczonych jest bezpłatnie dla Pola- 
ków. Po koncercie w salonach amba- 
sady polskiej odbyła się herbatka, 
gdzie na wyraźne życzenie królowej 
belgijskiej zostali zaproszeni wszyscy 
wybitni artyści polscy, którzy zjechali 
do Paryża z okazji tygodnia chopino- 
wskiego, z Paderewskim na czele. 

Koncert z teatru Champs Elysees 
transmitowany był przez stację Radio 
Paris, a za nią przez wszystkie rozgło- 
śnie polskie. Był to pierwszy koncert 
Paderewskiego, transmitowany przez 
radjo. 

  

    

  

  

  

Zjazd Ligi M. i K. 
LWÓW, 25. VI. (Pat).W dniu 25 bm. od- 

ię ogólno-polski walny zjazd Ligi Mor- 
skiej i Kolonjalnej, na który przybyło około 
200 delegatów ze wszystkich stron Polski, ja 
ko też przedstawiciele Polonji z zagran 

  

       

   

ciele rządu i parlamentu. Rano w Bazylice 
Archikatedralnej odbyło się uroc 
žeūstwo. O godzinie 10 przed gm 
Przemysłowo-Handlowej dokonano uroczy- 
stego podniesienia bandery Ligi Morskiej i 
Kolonjałnej. W dużej sali obrad Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej zagaił zjazd rektor 

Niemczycki. Imieniem zarządu głównego Ligi 
wygłosił przemó : p. Kamiński. 

   

   
    

  

ROWINKI RADIOWE. 

TRUSKAWKI, ROJE I KĄPIELE. 

Program niedzielny zawiera kilka »rak- 
tycznych i aktualnych odczytów, na które za 
interesowani winni zwrócić uwagę.. Ogrodni 
kom i pszczelarzom załeca się w ichanie 
odczytu o uprawie truskawek (godz. 14.30:, 
io pielęgnowaniu rojów (godz. 15.0). wszys 

którzy lubią wodę — pogadanki 

  

  

  

     

    

  

  

  

d-ra Świdowej o kąpielach (godz. 19.50) i 

myd 

  

   

      

odczytu d-ra pakowskiego o tem, czy 
ło jest potrzebne (godz. 14,00). 

TRZY EW! 

    

   
będz. 

ło Wlilno trzy ewenement zjazd związk 
eleckiego, zjazd bibljotek: yi zlot har. 
y. Wszystkie trzy znajdą swój 

. Prosimy dokładnie wystudjo       

  

   
   

          

   

WI poniedziałek dnia 27 
godz. 21,00 a 
koncert z Paryża, który 
dzie przez pol. 
poświęconym muzyce 
dział orkies ama pod d 
gorza Fitelberga, a jako soliści 
tur Rubinstein, Paweł Kochań 
Paderews 'Tadlew. 

    

   

      

ie. 
polskiej   

     

humor. 
KTO KOMU. 

Aktor K. spotkał na ulicy protektora 
sztuki i prosi go o małą pożyczkę — 200 ko 
ron. 

— Drogi przyjacielu, mam przy sobie 
200 koron, proszę oto 100 koron. 

— K. dziękuje, odchodzi, wiem zawraca, 
dogania protektora i pyta: 

— Pardon, ale nie orjentuję się teraz, 
kto komu winien 100 koron, pan mnie, czy 

Rr. 144 (2386 

SPORT 
1 p. p. Leg. — Hakoach (Ryga) 

5:3 (2:1). 
Zaslužona dla sportu wileūskiego sekcja 

pilkarska Makabi obchodzi w dniach i 26 
dziesięciolecie swej pracy. Dla uświetnienia 

jubileuszu Makabi postanowiła spro- 
wadzić do Wilna drużynę zagraniczną, Wybór 
padł na ryski jqakoach, jedną z czołow 
podobno żyn ligi łotew. W pier 
dniu goście rozegrali mecz z mistrzem Wilna 
1 p. p. Leg., który nawiasem mówi 
tym ał koncertowo, odnosz: 
pr: 
ach 

poziom wybijało 
przeras ce sw; 
To też większ 

stroną. 

1 p. p. Leg. do meczu tego wystąpił w 

ienionym składize ze Zbroją i Halickim na 
iwem skrzydle i Pawłowskim na lewem. 

    

   

      

    

   
  

    

    

się u nich lewe skrzydło, 
h partnerów o całą klasę.       

  

        

  

   
   

  

‚ wydaje się nam, że Pawłowski 
ardziej produktywny na łączniku niż 

oczynają wojskowi momentalnie 
podjeżdżając pod bramkę gości. Plonem tej 
akcji jest niewyzyskany korner. Pierwsza po- 
łowa upływa pod znakiem przewagi drużyny 
wileńskiej. Pierw: jednak bramkę w 

piątej minuci zdobywają gości ze 
strzału lewego skrzydła, dobitego przez śrad- 

  

       
  

   

      

kowego napastnika. Wojskowi bynajmniej 
tem nie speszeni inicjują szereg ładnych ata- 
ków, które w końcowym efekcie p noszą im 
dwie bramki, które kończą pierwszą połowę 

  

gry. 
   Po przerwie gra przybiera jeszcze na tembie 

i zaciętości. Początkowo nac а 
są dwie bramki zdobyte przez gości 
wo jednak inicjatywa przechodzi 

i td h ataki stają się cor 
ultat nie każe na 

przynosi trzy bramki i zwy 

Łupem bramkowym podzielili się Zbroja 
ki, Połubiński i Chowaniec. 

na wyróżnienie zasłużyło, jak już 
nadmieniliśmy, lewe skrzydło. 

U miejscowych nie zawiódł nikt. Cała dru 
żyna grała bez zarzutu. 

Sędziował nieco za drobiazgowo p. Katz. 

     

     

    

    
    

  

niebezpie- 
bie diugo    

  

    

  

Dźwięk. Kino - Teatr | 

HELIOS Film, o którym 

Wileńska 38, tel. 9-26 mówi cały światl 

Vaso aaa, Sensei Wladzia Zuirlicza 

  

Odgadywanie myśli. Daje trafne odpowiedzi na pytania. Wy- 
czuwanie faktów życia i śmierci. 

Dr. JEKYLL I Mr. Hayde 
W rol. gł.: gen. mistrz maski Frideric March i Miriam Hopkins. Ceny miejsc nie podwyższone. 

Odszukiw. zaginionych etc. 

Na tle głośnej powieści L. Stewensona. 
Podwójne życie człowieka. Realiz. R. Ma- 

  

mouliana. 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! Nowa 

Hollywood | «> ażwiet. 
Miekiew. 22, tel. 15-28 | UWAGA! 

Dziśl Jedno z czołowych 

dzieł czeskiej 

film. całkow. mówiony 

i śpiewany po czesku 

produkcji Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
fekask dworca kolejow.) 

Dziś! Arcydzieło ze złotej serji 
„Nordisk: w Kopenhadze p. t. 

Dźwięk. Kimo-Teatr 

wiatowid 
mi. Mickiewicza 9.   

Kult ciała 
Walczymy z kryzysemi 

  

CENY na wszystkie seanse Od 30 gr. Parter 60 gr. 
DZIŚ! Wielki dźwiękowy dramat serc i zmysłów 

w reżyserji Marka de Gastyne 
i znakom. odtwórca ról bohaterskich GABRIEL GĄBRIO. Wspaniała wystawa, budzące grozę sc ny buntu lwów 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

OSTATNI UŚMIECH BŁAZNA 
Wielki dramat z życia cyrkow, w 10 aktach W roll gł: Karina Beli, Gósta Ekman i Maurice de Ferandy. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i ewięta o godz. 4-ej po poł. 

CHATA WUJA TOMA 
Beecher Stowe. Wzruszające do łez sceny. Tysiące statystów, Przepiękne chóry murzyńskie. W rolach głównych niezrównany tragik murzyński James B. Love. 

Dziś! Najpiękniejsze arcydzieło filmowe 
w zupełnie nowem dźwiękowem wydaniu 

PENSJONAT WERKI ; 
w 5 klm. od Wilna. 

Miejscowość prześliczna, zdrowa, las, rzeka, park. 

Bezpośrednia komunikacja autobusowa i statkami. 

ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE. KANALIZACJA: WANNY. 

Otwarcie sezonu |-go czerwca. 

POCZTA i TELEFON — WILNO 12 (JEROZOLIMKA). 

TANIE i WYKWINTNE UTRZYMANIE OD 6—7 ZŁ. 2 

Ч 

OSTRZEŻ 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
WRZE w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄ ĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. я 

‚.„..Р, Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIEC 
£678 

KIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 

ULA DZIECI 

1 _ DOROSŁYCH 
RABKA 

Leczy: Choroby przemiany materji, krzywicę, 
skazę limfatyczną, zołzy, niedokrewność, począt- 
ki zwapnienia żył, artretyzm. 

Ceny bardzo umiarkowane. Wszelkich infor- 
macyj udziela KOMISJA ZDROJOWA w RABCE 

| Leanita ileysiepo tow. Pomocy Sail 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

  

Przyjęcia 10 —3'5p. 
GABINET RENTGENOWSKI 

czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona.   
  

19, telefon 18-62, 

UNAM MAMA 

  

Od ruku 1843 Istniejs 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
Jedalmo, sg pialne i ga- 

inetowe, kredansy, | 
stoły, szafy, łóżka it,d. | 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
M dogodnych Karankach 

I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

KREERTTOECZRWECA 
A o p i 

_. Wydawnictwo: „Kurjer Wilefski“ S-ka x ogr. odp, 

Ceny miejsc na wszystkie seanse: 

— W rol. głównych 
ysoką wartość artyst. filmu—dla młodzieży dozwolone 

60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w świąta o godz. 2-ej 

Awanturnic 

    

   

  

Walka dwóch serdeczn. przyjaciół o ukochaną kobietę. W rol. gł. 
największe gwiazdy ekr. AGNES PETERSEN-MOZŻUCHINOWA, 
Kryst. Ankwicz, M. W. Varconyi, Eug. Bodo i Paweł Owerło. 

Balkon 39 gr. Parter 60 gr. 

ról włóczegów 
Dzieje słynnego poety czeskiego JAROSŁAWA HARSKA, 
autora nieśmiertelnego „SZWEJKA”. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Że względu na w 
CENY ZNIŻONE: Balkon od 25 gr. Parter dz. 

Sasza Roszylow 

W.g słyn. pow. K. Hirsch'a 

уе #- Gina Manes 

(Tańczący błazen) 

Wspaniały hymm miłości 
i wolności w-g zn. powieści 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

" GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 
4 nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 
* miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego kaszlu i t. p. — stosują p.p. Lekarze 

'„BALSAM THIOCOLAN — AGE“ 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

* oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

4 Sprzedają apteki. Wydz. Z.P. Nr. 15 

  

PROSZEK OD BÓŁU Kiss, DOROSŁYCH py 

-KOWALSKINA 
ra | USUWA NAUSILMIEJSZĖ: c ASA SA 

LŽ ausa 

ORTIM 
NISZCZY 

   
         

   
   

    

     

  

   

      

   
Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 
zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. (030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz- 
nej,że w dniu 5 lipca 1932 roku od godz. I0-ej rano 
w Wilnie przy ulicy Sosnowej 25, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji, należącego do Antoniego Wabiszcze- 
wicza, majątku ruchomego, 'składającego się z 19000 
cegieł budulcowych II gatunku oraz 14 gisonów be- 
tonowych, oszacowanego na sumę 560 zł. 
486/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski.   

Na zjeździe obecni byli również przedstawi- 

L 

Po faktycznie najniższych cenach 
poleca Skład Apteczny 

R £6 (dawn. „Ii. B. SEGALL") 
s MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 
WALIZKI, WORKI DO POŚCIELI, NESE- 
SERY, TECZKI SKÓRZANE, TERMOSY 
iinne ARTYKUŁY PODRÓŻNE — 

NAJWIĘKSZY WYBÓR. 

MMM MM AO AN k A 

POTRZEBNY 
duży lokal, 
składający się z 60—70 pok. 

i 2—3-ch sal 
o ogólnej powierzchni 2.300 m* w re- 
jonie ulic: Wielkiej, Niemieckiej i Wi- 

leńskiej do Mickiewicza o systemie ko- 
rytarzowym. 

Oferty składać do Sekcji Gospodar- 
czej Kasy Chorych w Wilnie, ul. Domi- 

nikańska 15. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia 30 czerwca 

1932r. o godz. |l-ej rano w d. Nr. 22-a 
przy ul. A. Mickiewicza odbędzie się 
licytacja ruchomości należących do Arse- 
njusza Pimonowa, oszacowanych na 
zł. 2043.— na pokrycie zaległych po- 
datków. 

     
      

  

MAGISTRAT m. WILNA. 

DARMO 
zupełnie przeznaczyliśmy 3 płaszcze gabardinowe 
męskie i 3 płaszcze gabardinowe darmnskie, uszyte po- 
dług ostatnich modeli — dla tych, którzy zakupią 
u nas do 20-go sierpnia r. b. 1 z niżej wymienionych 
kompletów towaru, a mianowicie: 

Komplet Nr. 1 — tylko za 14 zł. 
3 mtr. najmodniejszego w obecnym sezonie ma- 

terjału na męskie ubranie, | koszulę sportowa z koł- 
nierzykiem i krawatką, | parę skarpetek cwernowa- 
nych czarnych z białą strzałką, 3 chusteczki białe do 
nosa, 3 ręczniki waflowe i pasek zamszowy najmod- 
niejszy. Opłatę pocztową 2 zł 50 gr. płaci odbiorca. 

UWAGA: Na żądanie dodajemy komplet pod- 
szewki w cenie 5 zł. 50 gr. 

Komplet Nr. 2 — tylko za 15 zł. 50 gr. 
4 mtr. najmodniejszego w obecnym sezonie „tweed“ 

na suknię lub kostjum damski, | pullower czysto-je- 
dwabny uszyty podług ostatnich modeli zagranicznych 
w najmodniejszych wzorach żakardowych, | parę 
czysto jedwabnych reform damskich, | parę pończoch 
„Prima Waschseide* z wysoką stopą i 3 chusteczki 
batystowe do nosa. Optatę pocztową 2 zł. 25gr. płaci 
odbiorca. 

Towary powyższe wysyłamy każdemu za zalicze- 
niem pocztowem po otrzymaniu listownego zamówie- 
nia, płaci się przy odbiorze. Bez ryzyka. jeżeli towar 
się nie podoba, przyjmujemy go z powrotem i pie- 
niądze zwracamy lub zamieniamy na inny towar. 

Zamówienia adresować: 

Firma: M. Szyffer, Łódź 
skrzynka pocztowa 459. 

UWAGA: W dniu 28 sierpnia ogłosimy listę tych, 
którzy premje otrzymali. Korzystajcie z okazji, każdy 
może zupełnie bezpłatnie otrzymać | premię. 

A ""YY"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYĘJ 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 
którzą ogłaszają się wyłącznie 
w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
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ja panu? 

  

(Būhne). 

  

LLA 

  

KUPIĘ 
większą ilość 

używanych 
krzeseł 

w dobrym stanie. 
Zgłoszenia do Adm. 

„Kurjera Wil." 

Restaurację 
w pełnym ruchu, z wy- 
szynkiem wódek, w do- 
brym punkcie, przy ryn- 
ku, egzystuje od 30 lat, 
sprzedam z powodu ro- 
dzinnych spraw — Wilno, 
Zawalna 23, Restauracja. 
osobiście lub piśmiennie 

DOM 
drewniany z placem 200 
sążni na przedmieściu — 

SPRZEDAM 
natychmiast za 5500 zł. 

zaułek Batorego 16 

DOM drewn 
z placem 300 sążni 

do sprzedania. 
Antokol, ul. Wojskowo- 
Cmentarna 11, Boratyński 

W Smorgoniach 
przy ul. Garbarskiej 

około Sądu Grodzkiego 

sprzedaje się PLAC 
Cena | zł. 50 gr. mtr. kw. 

Na placu znajdują się 3 
fundamenty od zniezczo- 
nych domów i piwnica, 
Dowiedzieć się: Wilno, 
Jagiellońska 3/5, m. 42. 

Pianino 
sprzedam bardzo tanio. 
Mickiewiaza 33, m 6, 

nad apteką Jundziłła w 

Biurze przepis. na masz. 

    

  

  

  

  

Do wynajęcia 
mieszkanie 3 - pokojowe 

ze wszelkiemi wygodami, 
wolne od podatku lokal. 

Tartaki 34-a 

Do wynajęcia 

sklep 3, lokal, duży 
nadający się na biuro, 
bank, klub lub inne przy 

ulicy Wileńskiej 20 

Mieszkanie 
6-ciopokojowe ze wszyst- 

kiemi wygodami 
DO WYNAJĘCIA 

Zygmuntowska 20, m. 5 

Mieszkania 
do wynajęcia ze wszelk. 

wygodami i z wodociąg, 
2 mieszk. po 4 pokoje z 
kuchnią, 2 mieszk. 3 po- 
koje z kuchnią, | mieszk. 

Ż pokoje z kuchnią, 
Fabryczna 3—]0, m. 12, 

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

OFICER 
emerytowany, 

lat <0, zdrowy, dobty ad- 
ministrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gospo- 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady. Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

ZDOLNYCH 
zastępców losowych 
poszukuje poważna 
instytucja. Najwyż- 
sza prowizja. Zgłosz.: 
Wilno, Subocz 9—8. 

Bezplainie „žašsieis 
okazowych stronic czaso- 
pism 1ozrywkowo-języko- 
wych „Le Petit Journal 
Franco-Polonais“ i „De- 

utsch - Polnische Kleine 
Zeitung" (d. „Tłumacz Ję- 
zyków Obcych"). Adres: 
Warszawa, Waliców 3/4. 

  

  

  

        

  

Pianino 
DO SPRZEDANIA 
firmy zagranicznej 

Gimnazjalna 10—2 

OKAZJA! ; 

Rower damski 
firmy „Wanderer“ 
DO SPRZEDANIA. 

Biuro podróży Wagons 
Lits Cook, Mickiewicza 6 

Duže przedstawi 
poszukuje od zaraz 
5 pań inteligentnych 
od 25 lat na stałe i 
dobrze płatne posa- 
dy bez fachu i kaucji 
z naszem wykształc. 

Zarobek 100--150 zł. 
tygodniowo. Panie 
zgłaszać się mogą z 
dokumentami w po- 
niedziałek i wtorek 
od 10—3, Mickiewi- 
cza 41—19, front. 

Do wynajęcia 
mieszkanie z 5 pokoi na 
l-m piętrze ze wszelkiemi 
wygodami. Dowiedzieć się 

      

  Kalwaryjska 31, u dozorcy 

Student U.5.B. 
poszukuje korepetyc. 
Specjalność niemiecki. 

Przygatawia również do 
Szkoły Technicznej. 

Wiadomość: Dominikań- 
ska 17, m. 5. 

Uczenica 8kl. 
państwowego gimnazjum 
poszukuje kondycji 

lub lekcyj. Włada języ- 
kiem francuskim. Oferty 
składać: Apteczny Skład 
Frydmana, Bazyljańska 13 

Dyplomow. absolwent 
Państw. Konserwatorjum 
Warszawskiego przyjmie 
posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
ce i inne instrum.), może 
udzielać lekcyj przedmio- 
tów w zakresie klas niż- 
szych. Oferty do Admin. 

„Kurjera Wil." 

        

Pierwszorzędny 

Zakład Krawiecki 
Leona Kryszkiewicza 

Tatarska 12, m. 12, 
wykonuje wszelkie roboty 
krawieckie po znacznie 

zniżonych cenach.   

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, węner. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2 i 4-—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Lt Kenigsbergą 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

D. Blumowiez 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—7.. 

niedziela 9—1. 
W, Z, P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 1 4—8 

Dr. I. KUDREWIÓZ 
Zamkowa |5 

Choroby skórne i wener.. 
Przyjmuje o48—10 i 4—6 

Kobiety 3—4 

Akuszerka 

  

  

    

  

Marja Labnertwa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecu. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zans 
na lewo Gedeminowską, 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I 
rog Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycze 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323: 

Zakład Fryzjerski: 
męski i damski „MAX'* 

Kalwaryjska 1, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych» 

Proszę się przekonać. 
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KURIER WILEŃSKI | 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA | 

INTKOLIGATORNIA | 
„ZNICZ 
Wilno, šw. Jańska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty.drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

meme: ===RTT 
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Drukarnia „Zniea!, Wilna, ul, 8-to Jańska 1, tel. 8-40. Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 
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