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Konilikt rządu litewskiego Niemcy zdecydowanie dążą do odbudowy 
armji wilhelmowskiej. z duchowieństwem. 

   
Zaznaczaliśmy już na tem miejsc 

parokrotnie, że jedyną siłą opozycyj 

ną, która może szachować rząd „tau- 

tininków* w Litwie, są sfery katolie 

kie, przez wielką 

część duchowieństwa, oraz organiza 

cję „Akcji Katolickiej*. Rząd zdaje 

sobie sprawę z tego, że aktywizm tej 

opozycji czyni-z niej siłę narastającą. 

która dziś nie jest groźną, lecz, czy 

niąc postępy w społeczeństwie, może 

mu sprawić niespodzianki przy każ 

dych wyborach. Chłop litewski nie 

jest wprawdzie podatny na wpływy 

duchowieństwa, ale nie da się zaprze 

czyć, że energicznie prowadzona ak 

cja katolicka zdobywa powoli teren w 

społeczeństwie. Rząd, który nie dyspo 

ą społeczną, 

reprezentowane 

  nuje podobną organizacj 

stara się hamować tę akcję zapomocą 

środków, które mu daje w ręce wła 

dza, 

Walka toczy się właściwie o przy 

szłość, a nie o teraźniejszość. Rząd 

„tutininków* antykatolickim bynajm 

niej nie jest, hołduje jednak zasadzie 

ścisłego rozgraniczenia sfery kompe 

tencji i wpływów kościoła i państwa. 

Najbliższymi przyjaciółmi i doradca 

mi Prezydenta Smetony są dwaj księ 

ža: Mironas i Tomaszajtis. Powszech 

nem przekonaniem jest w Litwie, že 

  

biorą oni udział we wszystkich waż 

niejszych decyzjach Prezydenta. Nale 

żałoby więc mniemać, że i ostatnie 

zarządzenie zamknięcia na kłódkę 

drzwi do nowozałożonego Uniwersy- 

tetu Katolickiego nie zostało wydane 

bez wiedzy tego triumwiratu. 

Niezwykły i niezbyt kurtuazyjny 

sposób wykonania tej decyzji wywo- 

łał sensację. Wygląda na to, że min. 

Szakienis dopiero w ostatniej chwili 

widział się zmuszonym do działania, 

wskutek czego sprawa przybrała for- 

mę dość drastyczną. Odmowę, czy też 

zakaz otwarcia motywuje p. Szakienis 

względami formalnemi. Założyciele 

Uniwersytetu nie złożyli rządowi ani 

statutu, ani programu nauczania, 

zawiadomili tylko o terminie otwarcia 

zakładu naukowego z dwoma wydzia 

łami: handlowym i „Instytutem Akcji 

Katolickiej. Ustawodawstwo litews 

kie wymaga natomiast dla założenia * 

nowej wyższej uczelni osobnej ustawy 

Koła katolickie odpowiadają na to, 

że na mocy konkordatu założyciele 

mieli tylko obowiązek zawiadomienia 

władz o otwarciu Uniwersytetu, który 
jest instytucją „Akcji Katolickiej", 

niekrępowanej w swojej działalności. 

Uważają też one, że formalne otwar 

cie nastąpiło już przez fakt odprawie 

nia uroczystego nabożeństwa w obec 

ności biskupów oraz internuncjusza 

papieskiego Msg. Arata, a tylko uru 

chomienie obu wydziałów będzie mu 

siało ulec zwłoce wskutek „nieprzewi 

dzianych przeszkód. 

Koła rządowe zapatrują się na tę 

sprawę inaczej i uważają, że Uniwer 

sytet nawet formalnie nie istnieje. 

Istotnym powodem zakazu są, O 

czywiście, względy polityczne. „Akcja 

Katolicka* znajduje się całkowicie w 

rękach opozycji i nie podlega kontroli 

rządu. który pragnie nie dopuścić do 
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rozszerzenia się jej wpływów wśród 

młodzieży, 

Trudno jest przesądzić 

rząd swój cel osiągnie zapomocą po 

dobnych środków. Po dłuższym okre 

sie względnego spokoju wynikł nowy 

konflikt pomiędzy nim a duchowień 

stwem. Sprawa oprze się zapewne o 

Watykan, bowiem chodzi w niej o in 

czy 

terpretację przepisów konkordatu. W 

dość ostrym na forum wewnętrznem 

litewskiem konflikcie z powodu nun 

cjusza Bartoloni'ego przed 'paru laty 

Papież zajął stanowisko umiarkowane 

i łagodzące. Sfery rządowe kowieńs 

kie i tym razem mają nadzieję, że 

swój punkt widzenia zdołają uzasad 

nić w Watykanie łatwiej niż w sie 

dzibie metropolity Skwireckasa. rz. 

DBS P ITT ES SATA CEED 

Powrót Pana Prezydenta 
Rzplitej. 

WARSZAWA. 1.IX. (Pat.) W dniu 
dzisiejszym powrócił ze Spały do 
Warszawy Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej. 

Prezes Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej 

w Belwederze. 

WARSZAWA, 1. 9. (Pat). W dniu 
dzisiejszym w godzinach popołudnio 
wych prezes Międzynarodowej Fede 
racji Lotniczej książę Bibesco przy 
był do Belwederu, gdzie wpisał się do 
księgi audjencjonalnej. 

Konferencja ekonomiczna 
w Stresie. 

Część delegacji polskiej na rozpo- 
czynającą się w dniu 5-go bm. w Stre 
sie konferencję ekonomiczńą opuściła 
już Warszawę i udała się drogą na 
Paryż. Wyjechał już przewodniczący 
delegacji sen. Józef Targowski, oraz 
członkowie jej: dyrektor departamen 
tu ekonomcznego w ministerstwie roł 
nietwa i reform rolnych, dr. Adam Ro 
se, radca ekonomiczny ministerstwa 
spraw zagranicznych p. Antoni Ro- 
man i naczelnik wydziału w minister 
stwie skarbu dr. Jerzy Nowak. 

Sekretarzem generalnym delegacji 
polskiej mianowany został radca mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych, p. 
Jan Pawlica, który wraz z członkiem 
delegacji, dyrektorem departamentu 
w ministerstwie przemysłu i handlu 
p. Mieczysławem Sokołowskim udaje 
się do Stresy w piątek 2 bm. 

Konferencja w Stresie obradować 
będzie pod przewodnictwem delegata 
Francji, b. min. Georges'a Bonnet i 
ma za zadanie opracować dla przy 
szłej światowej konferencji gospodar” 
czej wnioski, zmierzające do odbudo 
wy gospodarczej państw Europy środ 
kowej i wschodniej. (Iskra). 

Kusociński startować będzie 
w Budapeszcie. 

BUDAPESZT. 1.IX. (Pat.) W węgierskich 
kołach sportowych wielkie zainteresowanie 
wywołał start Kusocińskiego w Budapeszcie, 
W. czasie meczu Polska—Węgry w dniu 
1 października r. b. Kusociński startować 
będzie w biegach na 5 i 10 tysięcy metrów. 

Na Dalekim Wschodzie. 
W Mukdenie. 

TOKIO. 1.[X. (Pat.) Prasa japońska do- 
nosi, że na arsenał, letnisko i radjostację 
w Mukdenie napadło około 5 tysięcy maru- 
derów, uzbrojonych w karabiny maszynowe. 

Powstanie w południcwej 
Mandżurji. 

PARYŻ. 1.IX. (Pąt.) Rząd chiński stwier- 
dził oficjalnie, iż sytuacja w Mukdenie jest 
bardzo poważna. Sztab mukdeńskiej policji, 
wraz ze wszystkiemi podległemi mu oddzia: 
łami, przyłączył się do powstańców. 

W//g komunikatu chińskiego, południowa 
Mandżurja została cVjęta powstaniem sze- 
rokich mas chińskich. 

W, głównej kwaterze Czang-Tsue-Lianga 
oświadczają, że po uznaniu przez Japonję 
Mandżurji jako państwa niezawisłego woj- 
na partyzancka przekształci się w rewolucję, 
skierowaną przeciw władzom nowego pań- 
stwa. 

PARYŻ. 1.IX. (Pat) Donoszą z Tokjo, 
że oddział, złożony ze 150 partyzantów 
chińskich spowodował wykolejenie się po- 
ciągu w południowej Mandżurji. Partyzanci 
ostrzeliwali pociąg, zostali jednak zmuszeni 
do ucieczki. 

  

  

Pierwsze jawne uderzenie w trakta 
wersalski. 

PARYŻ, 1-X. (Pat). W nocie, wręczonej przez niemieckiego mi- 

nistra spraw zagranicznych Neuratha francuskiemu ambasadorowi 

w Beriinie Francois-Poncetowi, Niemcy domagają się: 

1) zmiany obecnego statutu Reichswehry, przewidującego, na 

podstawie traktatu wersalskiego, 12-ietnią służbę wojskową, 

2) przywrócenia dawnego Stanu rzeczy, będącego połączeniem 

służby obowiązkowej ze służbą miiicyjną, 

3) utworzenia 300.000 armji, 

4) utrzymywania artylerji ciężkiej, polowej oraz nadbrzeżnej, 

5) utrzymywania czołgów, 
6) lotnictwa wojskowego bez ograniczenia, 

1) utworzenia szkoły pilotów wojskowych, 

8) rozbudowy marynarki wojennej przez zwiększenie liczby 

krążowników, pancerników i łodzi podwodnych, 

9) fortyfikacyj wzdłuż granic Rzeszy, 

10) budowy 35 fabryk materjałów wojennych. 

Dotychczas nie udało się otrzymać bardziej szczegółowych 

informacyj o danych, zawartych w nocie, co do zdemilitaryzowanej 

strefy Renu, jak.również co do fortyfikacyj na granicy francusko- 
niemieckiej i polsko-niemieckiej. 

PARYŻ, 1. 9. (Pat). Nota, wręczo 
na przez barona Neuratha w оБеспо$ 
ci gen. von Schleichera ambasadorowi 
francuskiemu, obejmuje 8 stron pis 

ma maszynowego. 
Na pięciu pierwszych stronieach 

rząd Rzeszy reasumuje podstawy, na 
jakich opiera się teza niemiecka 0 ró 
wnouprawnieniu zbrojeń i udowad 
nia konieczność posiadania przez Rze 
szę silniejszej armji. Na 3 pozostałych 
stronicach gen. Schleicher traktuje: o 
samym przedmiocie: militaryzacja 
kawalerji, artylerja ciężka, czołgi, sa 
moloty, redukcja czasu słażby w 
Reichswehrze z 12 na 6 lub 4 lata. 
Nota niemiecka nie precyzuje tych 
dezyderatów cyfrowo, nie wskazuje 

liczby czołgów, samolotów i t. d., ja 
kieh domaga się Rzesza, W nocie za 
znaczono jedynie, że budżet wojsko STWA. 

  

wy jest zbyt mały oraz że trudno by 
łoby go podwyższyć, chyba przez po 
czynienie oszczędności na kawalerji, 
to do której Reichswchra sądzi, że na 
leżałoby ją zmodernizować. 

Nota kończy się życzeniem, ażeby 
w jak najkrótszym terminie podjęte 
zostały między francuskimi i niemiee 
kimi ekspertami rozmowy gdyż to jest 
jedyna metoda, pozwałająca na szyb 
kie osiągnięcie pozytywnych rezulta 
tów. 

W ROZMOWACH, JAKIE PO 
PRZEDZIŁY WRĘCZENIE NOTY 
GEN. SCHLEICHER DAŁ AMBASA 
DOROWI FRANCUSKIEMU DO ZRO 
ZUMIENIA, ŻE W RAZIE ZAWAR 
CIA UKŁADU RZESZA UDZIELIŁA 
BY FRANCJI DODATKOWEJ GWA 
RANCJI W SPRAWIE BEPIECZEŃ 

    

Konferencja Marszałka Piłsudskiego 
z ministrem Zaleskim. 

We wtorek dnia 30 bm. w godzi: 
nach popołudniowych Marszałek Pił 
sudski odbył konferencję z ministrezn 

spraw zagranicznych p. Augustem Za 
leskim. (Iskra). 

Z pobytu min. Becka w Rumunii. 
W jakim celu bawi min. Beck w Bukoreszcie. 

BUKARESZT, 1. 9: (Pat). Na posie 
dzeniu Senatu b. minister Manuilescu 
zapytał, jaki związek zachodzi między 
pobytem w Stambule podsekretarza 
stanu w polskiem ministerstwie spr. 
zagraniczych a niedawnem podpisa 

niem przez Polskę paktu o nieagresji 
z Sowietami, 

Na pytanie Manuilescu odpowie 
dział podsekretarz stanu w minister 
stwie spraw zagranicznych Gafenco. 
stwierdzając, że pomiędzy temi fak 
tami niema żadnego związku. Mini 
ster Beck spędził swój urlop wypo 
czynkowy w Turcji, nie prowadząc 
tam żadnej akcji politycznej. Rumu 
nja zresztą nie ma powodu czuć się 
przerażoną tem, że wysoki urzędnik 
sprzymierzonego państwa spędza wa 

   

kacje w Turcji, z którą Rumunja po 
zostaje i ma zamiar pozosłać w jak 
najlepszych sąsiedzkich, przyjaznych 
stosunkach. 

Wizyta ministra Becka w Bukare 
szcie jest okazją do wspólnego przestu 
djowania całokształtu aktualnych za 
gadnień międzynarodowych, przedew 
S kiem tych, co do których oba 
państwa mają wspólne identyczne za 
interesowania. Płk, Beck skorzystał z 
okazji, aby podkreślić wagę, którą 
Polska przywiązuje do sojuszu z Ru 
munją, a jednocześnie mógł stwier 
dzić rozciągłość zaufania, które Rumu 
nja pokłada tak w samym sojuszu, 
jak duchu ścisłej współpracy obu 
państw, który ten sojusz ożywia. 

   

   

Kpt. Orliński uległ niezwykłemu 
wypadkowi. 

Spadochron ocalił mu Życie. — Maszyna bez pilota została 
w przestworzach. 

WARSZAWA, 1. 9. (Pat). Kapitan 
Orliński wykonywał w dniu 1 b. m. 
o 1i-rano próbne loty nad Warszawą. 
W pewnym momencie oderwała się 
część osłony silnika. Kpt, Orliński nie 
cheąe lądować na lotnisku warszaws 
kiem, odleciał daleko za miasto i w 

okolicy Piaseczna wyskoczył ze spa 
dochronem. Kpt. Orliński wyszedł 
cało z wypadku ulegając jedynie stła- 
czeniu prawej nogi. Maszyna bez pi 
leta poleciała w kierunku wschodnim 
i jak dotychczas (popołudnie) nie o- 
padła na ziemię, 

Nowy sukces lotnika polskiego. 
Puhar nagrodą za punktualność. 

LONDYN 1. 9. (Pat). Oczekiwano 
tu z wielkiem napięciem na aerodra 
mie w Heston zlotu 51 lotników, wła 
ścicieli awjonetek. . Wśród zawodni 
ków znajduje się znany polski pilot 
Bernard Skórzewski. 

Według regulaminu puhar miał 
przypaść temu zawodnikowi, który 
wyłąduje najbliżej godziny 12. Niek 
tórzy zawodnicy przybyli już o godzi 
nie 11,30. Punktualnie o godzinie 12 

wylądował aparat p. Skórzewskiego, 
przez co wygrał puhar, 

LONDYN, 1. 9. (Pat), W locie łot 
ników — właścicieli awjonetek, zakoń 
czonym zwycięstwem Polaka Skórze 
wskiego, wzięli udział między innemi 
lotnicy angielscy, francuscy, niemiec 
cy i holenderscy. Drugą nagrodę zdo 
był Francuz Seligman. W godzinach 
popołudniowych uczestnicy lotu do 
konali lotów nad Londynem 

  

Potwierdzenie wiadomości 
© rozmowie Neurath'a 

z ambasadorem francuskim. 

BERLIN, 1. 9. (Pat). Biuro Conti 
ogłasza komunikat potwierdzaj. wia 
domość o rozmowie, jaką w poniedzia 
łek minister spraw zagranicznych Rze 
szy von Neurath odbył z ambasado 
rem Francji w Berlinie Franęois Pon 
cetem. Między obu stronami umówio 
na była ścisła dyskrecja, 

O rozmowie dowiedziała się opinja 
niemiecka dopiero z doniesień prasy 
francuskej, powtórzonych przez dzen 
niki niemieckie, Już w Lozannie i Ge 
nemie, oświadcza komun., toczyły się 
między Niemcami a Francją i innenii 
mocarstwami rozmowy na temat rów 
nouprawnienia zbrojeń. 

W konsekwencji tych rozmów mi 
nister spraw zagranicznych Rzeszy 
zaprosił do siebie w poniedziałek am 
hasadora francuskiego, chcac zainie 
jować wyjaśnienia w sprawie oceny, 
z jaką spotka się żądanie niemieckie 
odnośnie równeuprawnienia Niemiee 
w kwestji rozbrojeniowej. Było to wy 
raźnie umówione w Genewie z mini 
strem spraw zagranicznych Francji. 
Minister Neurath sprecyzował wobec 
ambasadora francuskiego stanowisko 
Niemiec w kwestji rozbrojenia, zgod 
nie z dotychczasowemi oświadczenia 
mi ze strony niemeckiej. 

Celem unknięcia wszelkich niepo 
rozumień minister poza tem wręczył 
ambasadorowi francuskiemu pisemne 
resume swych wywodów. Błędem by 
łoby uważać to resume 2а notę, lub 
memorandum. 

Co do treści oświadczenia minist 
ra Neuratha koła poinformowane wy 
jaśniają: punktem wyjścia oświadcze 
nia ministra spraw zagranicznych Rze 
szy jest rezelucja, uchwalona przez 
konferencję przed jej odroczeniem. 
Rezolucja zupełnie nie wspomina 0 
tem, czy nowe zarządzenia rozbroje 
niowe mają być również zastosowane 
do Niemiec, Z tego też powodu Nien:- 
cy jej nie przyjęły a nawet ją odrzuci 
ły. Dalej minister spraw zagraniczn. 
podkreślił wobec ambasadora francu 
skiego, że Niemey są uprawnione do 
żądania, ażeby sprawa wysuwanych 
przez stronę niemiecką roszczeń © 
równouprawnienie została wyjaśnio 
na. 

Niemey nadal trwają na stanowi 
sku, że i inne państwa rozbroić się 
muszą na wzór Niemiee. Niemey opo 
wiadają się za powszechnem, o ile mo 
Żmości radykalnem rozbrojeniem. Roz 
brojenie to jednak przeprowadzone 
być może tylko na podstawie rów 
nych dla wszystkich państw zasad. 
Zarządzenia Niemiee dostosow. będą 
do rodzaju i zakresu powszechnego ro 
zbrojenia, Szczegóły tego rozbrojenia 
dotychczas nie zostały jeszcze omó- 
wione. 

10 punktów o których wspomina 
dziennik francuski „Le Journal, a 
które były przedmiotem rozmowy, 0 
mawiano tylko ogólnie i Niemey trwa 
ją nadal na stanowisku, że to, co doz 
wolone jest innym, musi być dozwola 
ne także Niemeom. 

O przebiegu rozmowy poinformo 
wane były również i inne mocarstwa 
Fakt, że rozmowa podjęta została prze 
dewszystkiem z Francją, wynika z o 
koliczności, że Francja, jak dotąd, naj 
mniej się zbliżyła'do poglądu niemiec 
kiego. W sprawie dalszych metod ro 
kowań nie została ustalona dotych 
czas forma. 

Odpowiedź Herriot'a. 

PARYŻ, 1. 9. (Pat). Herriot, zapy 
tany przez przedstawiciela dziennika 
„Exeelsior* o zdanie o nocie niemiec 
kiej, odpowiedział, że nota wywoła o 
bustronne posunięcia dyplomatyczne. 
Rząd rozpatrzy ją z całą uwagą. Nie 
mniej, zakończył Herriot, — nie bę 
dziemy sobie psuli z tego powodu osta 
tnich dni wakacyj. 

Dziś gabinet francuski 
rozpatrzy notę niemiecką. 

PARYŻ, 1. 9. (Pat). Prasa donosi, 
że gabinet ma się dziś zająć rozpatrze 
niem noty niemieckiej. 

  

Zadania konserwatywnego rządu 
w Niemczech. 

Artykuł von Papena. 
BERLIN 1. 9. (Patj. Prasa zamie 

szcza obszerny artykuł kanclerza von 
Papena o zadaniach rządu konserwa 
tywnego w Niemczech. Regime konser 
watywny wymaga przedewszystkiem 
— zdaniem Papena — wzmocnienia 
autorytetu władzy państwa i jego Gło 
wy. Poszanowanie autorytetu państwa 
wego może zapewnić tylko silna wła 
dza państwowa, oparta o armję. Kan 
clerz, występując przeciwko partyjni 
ctwu, odrzuca koncepcję rządów koa 
licyjnych. Podkreślając z uznaniem 
walory narodowego hitleryzmu, von 
Papen wyraża nadzieję, że przywódeyv 
tego konserwatywnego ruchu zrozu 
mieją zadanie chwili i podporządku 
ją interesy partyjne interesom naro 
du. Tylko autorytatywny rząd może 
spełnić oczekiwania miljonowej rze 
szy zwolenników hitleryzmu, kończy 
się artykuł Papena. 

Rokowania centrowców 
z hitlerowcami. 

BERLIN, 1. 9. (Pat). Frakcja cen 
trowa Sejmu pruskiego wyłoniła spe 
cjalną komisję dla prowadzenia roko 
wań z narodowymi socjalistami. Na 
czele tej komisji stanął Hirtsiefer. W 
godzinach wieczornych przedstawicie 
le centrum odbyli dłuższą konferenc 
ję z przedstawicielami narodowych so 
cjalistów. W posiedzeniu uczestniczył 
Hitler. 

Doroczny zlot Stahiheimu. 
BERLIN, 1. 9. (Pat). Doroczny 

zlot Stahlhelmu odbędzie się w Berii 
nie, w dniach 3 i 4 b. m. Impreza stoi 
pod znakiem rocznicy zwycięstwa od 
niesionego pod Sedanem. Uroczystość 
rozpoczyna się już w dniu dzisiej 
szym, zyskując punkt kulminacyjny 
w manifestacjach na lotnisku w Tem 
pelhof w najbkiższą niedzielę. Stahl 
helm zmobilizował 2,500 samochodów 
które zawiozą do Berlina 30 tysięcy 
uczestników. 

Uregulowanie sprawy 
kwater dla wojska. 

się wypadki sporów o regulowa- 
i za kwatery dła wojska, na 

ji przepisów, dotyczą- 
cych zakwaterowania krótszego, niż okres 
jednej doby. 

W; związku z tem ministerstwo spraw 
wojskowych wyjaśniło specjalnym rozkazem. 

; a okres krótszy niż 24 godz., należy się 
ynagrodzenie według stawek, ustalonych za 

jedną dobę zakwaterowania. Jednocześnie 
M. S. Włojskowych wyjaśniło, iż zatrzymanie 
się wojska w pewnej miejscowości czy to ze 
względów taktycznych, czy też w celu wyda 
nia posiłku, odpoczynku, schronienia się 
przed niepogodą i t. p. bez zajmowania kwa- 
ter nie uprawnia formacyj wojskowyca do 
żądania od miejscowej ludności świadczeń, 
związanych z zakwaterowaniem. (Iskra). 

      

   

    

   

  

   

W sprawie nielegalnego 
uprawiania rzemiosła. 

Winiu 31 sierpnia br. odbyła się w Ra 
dzie Izb Rzemieślniczych R. P. w Warsza- 
wie pod przewodnictwem senatora Wiecho- 
wicza konferencja w sprawie coraz częst- 
szych wypadków nielegalnego uprawiania 

sła. W konferencji wzięli udział przed 
stawiciele Izb Rzemieślniczych z całej Pol- 
ski, delegaci Rady Naczelnej Rzemiosła Pol- 
ski oraz delegaci szeregu związków rze- 

i ych. 

, wyniku obrad powzięto szereg wnio- 
sków, które zabezpieczyć mają rzemiosło 
przed napływem sił niefachowych, oraz unie 
możliwić nielegalne uprawianie rzemiosła. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
WARSZAWA. 1 9 1Pat). Dewizy. Nowy - 

York 8,92 — 8,94; Paryż 34,98 — 35,07 — 
34,89; Szwajcarja 173,10 — 173,53 — 174,67; 
Berlin 212,15; Tendencja niejednolita. 

Papiery procentowe. 3 proc. bud. 38.25-— 
38 i pół; 4 proc. inwest. 97,25; 97,75 — 97,25; 
5 proc. konwers. 37 — 37 i pół; 6 proc. 
dolar. 55 i pół; 4 proc dolar. 48,75 — 48,40; 

abil. 55 i pół — 57 — 55; Tendecja 

  

  

  

   

   

    

    

    

a. 

Akcje. Bank Polski 87 — 88 i pół; Puls 
50; Węgiel 16 i pół — 17 i pół; Lilpol 14,75 
— 15; Modrzejów 4; Starachowice 10 i pół; 
Haberbusch 45. 

Tendencja mocniejsza. 

RU OR OCZNA TOORA 

Dr. A. LIBO 
Choroby uszu, gardła i nosa 

powrócił 
Przyjmuje od godz. 11—12 i 3—5 pp. 

Zawalna 22. tel. 5-99 

Dr. GLOBUS 
(Chorobv skórne i weneryczne) 

powrócił 

Wileńska 22 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Boy i ukrywane dokumenty. 

Sprawa śmierci Mickiewicza, któ- 
ra tyle hałasu narobiła w prasie pol 
skiej, otrzymała nowy zapas „oliwy 
do ognia”, W ostatnim numerze „Wia 
domości Literack.* Boy, broniąc swo 
jej pozycji atakuje cały front history 
ków — bronzowników, twierdząc, że 

najprawdopodobniej, tak jak to już 
bywało, będą musieli i tym razem 
przyznać, że fakt otrucia był im już 
przedtem wiadomy... 

„Dotychczas, ilekroć występowałem z ja- 
kąś rozmyślną niedyskrecją, zawsze stwier 
dzałem dwa etapy sprawy Pierwszy, to krzyk: 

„Kłamstwo, świętokradztwo, bluźnierstwo, 
pod pręgie Drugi, to szepty historyków 
literatury: Cóż. ten Boy za Ameryki odkrcy. 

Myśmy to przecie dawno wiedzieli*. 

Otóż obecnie Boy twierdzi, że czło 
wiek godny zaufania wskazywał mu 
jako źródło ciekawych dokumentów 
bibljotekę w Medyce. List „Wiad. Li 
terackich* do jej właściciela pozostał 
bez odpowiedzi... Inny znów młody 

historyk przygodnie natknął się na 
„dokumenty w Bibljotece Czartoryski 

"Ten mój przyjaciel przeglądał Zielone t ci 
których nie pokazuje się literatom, tylko za- 
ufanym historykom. Teczki te zaopatrzone 
są zastrzeżeniami, aby ich nie pokazywać ni 

        

   

  

  

     

  

       

   ie 
wtajemniczonym. Otóż mój przyjaciel doncsi 
mi, że teczka, którą przeglądał, zawiera do 
kumenty, dotyczące właśnie tej s ri 
stwier dzające bez żadnej wątpliwoś 
jest jak Boy napisał. Do tego stopnia ż 
lona jest wysokość sumy, jaką wykonawca 
dostał strucie Mickiewicza. 

Mickiewicz miał być wówczas chory na 
lekką cholerynę, j skorzystano, aby 

upozorować 
Na zapytanie, czemu, mając dostęp do ar- 

chiwum, nie ogł kich faktów, młody hi 
storyk dał dość znamienną odpowiedź: 

„Ja nie mogę dla dwudniowej popuir. 
ci poświęcać mojej karjery naukowej...* 

Boy obiecuje podać nazwiska za 
zgodą swych informatorów. Zaś to, 
czy dokumenty się znajdą zależy, je- 
go zdaniem, od dobrej woli tych właś 
nie historyków, którzy obecnie roz- 
dzierając szaty. 

A może spotka je los podobny tyn 
po których zostało tylko: „Wydarłem 
własną ręką — Władysław Mickie- 
wicz“? 

W każdym razie ta niebłaha spra 
wa winna znaleźć całkowite wyjaśnie 
nie. 

    

   

  

    

   

      

  

Kto knuje zamach na byt urzędnika? 

Organ łódzkiego przemysłu, „Praw 
da*, który w ten sposób zachwyca się 
kapitalizmem: 

„Doprawdy, trzeba się zdumiewać nad 
żywotnością systemu kapitalistycznego i moż 
na z całkowitym spokojem myśleć o jego przy 
szłości... Wrogowie kaleczą go, szpecą, zmu- 
szają do spełniania zadań, do których nie jest 
powołany, ani przysposobiony, a jednak żyje 
i większość swoich zadań spełnia należy : 

potrafi również zdobyć się i na bar 
dziej realną obronę „rež 
posiadania. Oto projekcik „pokonywa 
nia trudności budżetowych”: 

Przedewszystkiem żstnieje moż 
czędzenia jednej całomiesięcznej 
borów urzędniczych przez pr: 
tę poborów z dołu. 

Obecny system płacenia z góry n:c 
właściwie niczem uzasadniony. 
góry nie płaci, szczególnie dz Jak dłu- 
skarb mógł, płacono pobory z góry — w chwi 
li, gdy nastręcza to trudności, zacznie płacić 
z dołu. Nie pozbawi przez to nrzedników 
żadnej zdobyczy i nawet nienarazi ich na ja 
kieś specjalnie przykre trudności, gdy przejś 
cie to może się odbywać stopniowo... 

Jeśli cynizm, to przynajmniej już 
niebylejaki!... 

  

          

ypłaty po 
ie na wypła 

    

      

  

AROCBABKACCZABAM R 
ocowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
im. Adama Mickiewicza 

(założone w 1926 roku przez Stowarzyszenie Chrz. Narod: Naucz. Skół Powsz ) 
dla młodzieży i dorosłych z programem pełnej 7:klasoweżj Szkoły Powszechnej 

Specjalne komplety dla podoficerów i funkcjomarjuszów Polieji Państwowej. 
Odczyty. Wycieczki naukowe. Opieka higęjeniczno-lekarska. 

Копс 

  

nia podręczników szkolnych. 

Szkoły Powszechnej Nr. 24 — Mostowa 

Opłata minimalna. 

Zapisy Od dnia 2-go września w godz. 5—7 wiecz. w kancełarji Publicznej 

Młodzież obojga płci pragnąca wstąpić de gimnazjum (do klas Ill i IV) 
otrzysnuje tamże gruntowne specjalze przygotowamie systemem rocznym. 

  

Odpowiada na to „Słowo Polskie*, 
„Jest rzeczą znamienną, że gdy na wiosnę 

pojawiały się kilkakrotnie pogłoski o zmia- 
nie systemu płacenia pensyj urzędniczych — 
czynniki miarodajne, za ywane w tej ma- 
terji, stale zaprzeczały tym niepokoj. 
kom. -Zastanawiało więc, skąd płyn: 
tych plotek i sugestyj. Dziś „Prawda* łódzka 
szczerze zdemaskowała to dło. Suflerem 
czynników rządowych, 'doradzającym im 
zmianę systemu up: eń urzędniczych, a tem 
samem niewątpliwie pokrzywdzenie umysło- 
wego świata pracy — są te same sfer 
spodarcze których znany stosunek do 
nych interesów państwa stał się przycz, 
wydania dekretu Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej o ingerencji w sprawie osławionych pen- 
syj dyrektorów i baronów przemysłowych, 

Ta wymowa zestawienia faktów 

    

    
  

    

   

   

  

„jest wystarczająca, by zrozumieć i 
wyciągnąć wnioski. 

„Narodowi paszkwiłanei*. 

„Dzień Pomorski* pisze, że sowiec 
ka „Trybuna Radziecka* w obmalowy 
waniu Polski na czarno coraz chętniej 
udziela „pierwszych skrzypiec''... 

„Gazecie Warszawskiej* czy innym gaze- 
tom Str. Narodowego, by z argumentów tych 
pism kuć broń przeciwko Polsce. 

Pocóż silić się na nowe „argumenty* je- 
śli wszystko już zostało powiedziane, co mo- 
gła podszepnąć zła wola i nienawiść do czyn- 
ników dowych, wiecznie żywe dążenie do 
zohydzenia wszystkiego, co nie chodzi w obro 
ży partyjnege szkodniciwa; ,Trybuna* ma 
ułatwione zadanie: — „Korespondencje w 

ie narodowo  pols j dają jaskrawy 
Pisząc o tych cyfrach ;, 
dodaje smętnie...*, „Fala wzbi 

— krzyczy alarmujący ar! 1, „Gazeta bije 
na alarm..* I cytaty, cytaty, 
pułatnem zawsze zazna: 
ma, z jakiego numeru, j У 

Każdy orjentujący się w możliwoś 
ciach endecji ma o niej już wyrobio- 
ne zdanie, czasem jednak nadmierne 
dawki „narodowej działalności* wy- 
wołują repulsje nawet u przyzwycza- 
jonych, 

      

   

  

    

  

        

     
    

     

   

      

jim. 

BI TR WYEL JE NOSSK*1I 

  

Zwycięzca. 

Por. Żwirko, triumfator 

największych na świecie 

zawodów lotniczych przy- 

jęty był przez Warszawę 

z niebywałym entuzjaz- 

mem. Spontaniczne owa- 

cje stolicy wzruszyły głę- 

boko dzielnego lotnika. 

  

  

  

Wulfin skazany tylko na 2 miesiące. 
rano 1 września już zbierają się: 

rupki ludzi przed gmachem sądu w Wiln*e. 

O 8 

         

  
  

     

wokandzie cji znajduje Sensa+ 

które 
wskiemu. 

Proces jest sensacyjny podwójnie: Sprawa 
została na rozprawie w Sądzie Okręgowym. 
w kwietuiu przez przewód rozdęta do wy- 

iarów porachunku międzyplemiennego. Je- 
dna z 78 spraw wynikłych z rozruchów li- 
stopadowych stała się nagle soczewką sku- 

i nietylko promienie tamtych.  nie- 
у pokrzywdzonych przez boga 

sensacji rozpraw, ałe również pretekstem 
głębokieh studjów z zakresu historjozofji, 
literatury, psychologii społecznej i metafi- 

i, przedsięwziętych na ten cel przez ob- 
ewód. Powołano 

3 jnych świadków z historji 
i prełiistorji od: Śniadeekiego do Graccha, by 
wreszcie na zgliszczach strożytnego Egiptu, 

  

   
   

  

   

  

   

    

  
stosów inkwi i pogromów za Żeligiw> 
skiego zainscenizować dyskusję międzyple- 

  

mienną. Dlatego drobna w istocie swej spra 
wa skupiła tyłe uwagi. Mniejwięcej od po- 
łudnia redakcje są: napastewane przez tele- 
fony miejscowe i zamiejskie z pytaniami 
o wyrok. Na. godzinę: przed otwarciem sądu 
tłum rośnie już: pedi jego bramami. Tylko 
część tego tłumu, drobna część, która się 
może pomieścić w sałi Sądu Apelacyjnego, 
zostanie wpuszczona. Resztę policja zmusi 

dóx rozejścia: się. 019: jesteśmy na sali. Na 
pierwszych ławkach siedzi 45 dziennikarzy. 
Wśród publiczności przygniatającą  więk- 
szość stanowią Żydzi. 

Kilkunastu prawników otacza stół obroń 
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Wypožyczal- 

1. 

KSIĄŻKI WILEŃSKIE. 
Ё 

Mamy przed sobą kilka wydaw- 

nictw przynoszących zaszezyt auto- 

rom i oficynom drukarskim, które je 

wytwornie i starannie wydały. Wszy” 

stkie odnoszą się do dziejów kutlury 

Wilna, miasta, które się przejezdnym 

cudzoziemcom wydaje dzikie i nie- 

chlujne, a tym którzy są u nas dłużej 

uroczą i pełną dawnych wspomnień 

miejscowością, od której się trudno 

oddalić. 
Bibljoteki Wileńskie. Praca zbio- 

rowa pod redakcją Adama Łysakow- 

skiego drukarnia „Znicz“ Wilno 1932 

zawiera w 20 rozdziałach doklad- 

ny opis przeszłości i teraźniejszości 

naszych księgozbiorów. Książka 0z- 

dobiona jest 32 rycinami, przedsta- 

wiającemi, jużto portrety zasłużo- 

nych mężów, jako to: Lelewela i Ta- 

deusza Wróblewskiego, jużto repro- 

dukcje cennych inkunabułów ze zbio 

rów wileńskich, fotografje wnętrz, 
bibl. im. Wróblewskich, Uniwersyte- 

tuit p. 
Najobszerniej jest oczywiście po- 

traktowana Bibljoteka Uniwersytec- 

ka Publiczna P. A. Łysakowski odtwa 

rza jej losy od początku istnienia, któ 

re było przerywane i tylko duchową 

posiada ciągłość. Dzieje jej dadzą się 

podzielić na trzy okresy: Od 1570— 

1842 w czem zawierają się czasy Aka 

demii Jezuickiej i pierwsze podstawy 

księgozbioru z zapisu Zygmunta Au 

gusta, oraz dalsze czasy świeckie 

    

Akademji Wileńskiej, 17 — 1781, 

organizowanej przez Komisję Eduka 
cyjną, czasy Szkoły Głównej, posia- 
dającej już 8,680 dzieł, cesarski Uni- 
wersytet 1803—1832 najświetniejszy 
okres Kuratorjum Ks. Czartoryskiego 
gdy Bibljotekę prowadzi przez 20 lat 

prof, Groddeck, a nazwiska Kontry- 
ma i Jochera zapisują się we wdzię- 

cznej pamięci studjujących w tych 

murach. W chwili zamknięcia wyższej 

uczelni Litwy, księgozbiór liczył 52 

tys. tomów, a z zakładami Uniwersy- 

teckiemi 60 tys. przytem bogate zbio 

ry numizmatyczne. Wileńskie zbiory 
rozproszono do Kijowa i Charkowa, 

a po zlikwidowaniu Akademji Medy- 

cznej i Duchownej w 1842 r. resztki 

książek poszły do Petersburga i znów 

Kijowa. Trzywiekowa bibłjoteka prze 

stała istnieć. Społeczeństwo pozbawio 

ne źródła kulturalnej pomocy nauko- 

wej. Na krótki okres 1855—1865, dzię 

ki Eustachemu Tyszkiewiczowi, pow 

staje zaczątek „gabinetu do czytania” 
ale wnet powstanie 63 roku kładzie 

kres wszelkim w tej dziedzinie pra- 

com. Publiczna Bibljoteka i Muzeum 

jakie na miejscu dawnych powstają, 

mają na celu rusyfikację kraju i od 

powiednie nastawienie. 

Jednak pozostałe w niej dawne za 

bytki naszej kultury, cenne druki i 

rękopisy pochodzące z pokonfisko- 
wanych klasztorów i szkół, oraz pry- 
watnych dóbr. Wszystko to zostało 

  

     

ców. Adwokaci: Śmiarowski i Margolis z 
Wiarszawy, Czernichow i Pietrusewicz z Wil 
na przegiądają akty. Na ławie oskarżonych 
już siedzi Szmuel Włulfin 20-letni student 
uniwersytetu, Żyd. 

ają z miejse. Włchodzi ko- 
legjum sądzące w składzie: prezes Wyszyń 
ski, sędziowie A. Jundziłł i A. Borejko. 

wstępie rozparwy prokurator 
У tawia szereg wniosków. Rozpo- 

czyna się coś w rodzaju walki podjazdowej. 
Po uchylonym (po naradzie) wniosku, pro- 
kurator stawia następny (znów sędziowie 
wychodzą na naradę), w którym było ukry- 
te zakwestjonowanie prawa do przewodnie- 
twa w tej sprawie samego prezesa Wyszyń- 
skiego, wreszcie prosi o wyłączenie.z prze- 
wodu pewnych części oskarżenia. mianowi 
cie dotyczących ro ań ogólnych, na te- 
mat stosunku Polaków i Żydów w perspek- 
tywie d „ oraz calego olbrzymiego mA- 
Aerjalu fakly ego stojącego poza ramam“ 
sprawy. Aczkolwiek takie postawienie spra- 
wy spotkało się z żywym protestem adwo- 
katów, nie chcących się zgodzić na takie 
ramowe potraktowanie sprawy. zamykające 
poprostu usta obronie, aczkolwiek Sąd uchv- 
lił i ten wniosek prokuratora miało taki: 
postawienie rzeczy ten zbawienny wpływ ua 
rozprawę, że jednak wytknęło jej już pewne 
główne linje, które miały się zarysować: 
Sąd Apelacyjny ma rozpotrywać sprawę 

Wiulfina Szmuela, a nie przedstawiciela gru- 
py plemiennej. Po dłuższej przerwie przy- 
stąpiono wreszcie do meritum sprawy. 

Sprawozdawca sędzia Boreyko referuje wy 
rok i motywy Sądu Okręgowego. 17 kwetn 
r. b. po trzydniowej rozprawie Sąd Okrę 
gowy skazał na zas. art. 120 cz. I K. K. 
Szmuela Wiulfina na 2 lata więzienia (dom 

     

  

      

    

   

          

    

    

     

  

   

  

   

poprawczy) za to, że 10 listopada ub. r. 
przy zbiegu ulie Szeptyckiego i Wt. Pohu- 

  

lanki brał udział w zbiegowisku Żydó 
które dokonało gwałtu nad rannym Wac- 
ławskim. Sąd Okręgowy zajął się uwzględ- 
nieniem w obszernych dygresjach. nastroju, 
w którym znajdował się tłum pobudzony 
przez pogłoski o ekscesach i nienawiść ple- 
mienną. Pozatem Sąd Okręgowy w znacznej 
mierze oparł się na zeznaniach świadka 
Oponowiczówny, której zeznania „kt. mogły 
i miały prawo być niezupełnie ścisłe” rzuci- 
ły cień na Wiulfiza, jako na jednego z or- 
ganizujących rozruchu. Od tego momentu 
zaszło reg zmian istotnych. 1° anałiza 
zeznań świadków pozwoliła postawić dyag- 
nozę iż Openowiczówna jest dotknięta cho 

  

   

nam raz jeszcze zrabowane przy ewa 
kuacji w 1914 r. i dotąd nie wróciło do 
rąk naszych. Niemiecka okupacja i za 
rząd niemiecki bibljoteką nie pozosta 
wił po, sobie śladów, chyba: tyłko w po 
staci rabunków, polskie społeczerńt 
stwo przestało się pomiekąd intereso: 
wać tym zbiorem, tworząc z trudem 
nowy, w Tow. Przyjaciół Nauk, gdzie 
od 1905 r. zdołało magromadzić po 
kaźme dzieła. A również rosła w zna 
czenie i książki Bibł, im. Wróblew 
skich, tworzona wysiłkiem i trudem 
serdecznym jednego człowieka: mec. 
Tadeusza Wróblewskiego. 

Po przebyciu zamętów wojny w 
1919 i 1920 losy Bibljoteki ustaliły się 
zaznaczyć tu trzeba zasługi takich lu 
dzi jak p. L. Czarkowski, starszy Bi 
bibljotekarz w czasach przejściowych 
p. M. Brensztejn, stały współpracow 
nik, prof. Janowski, a przedewszyst 
kiem dyr. Stefana Rygla, który objąw 
szy w 1924 r. dyrekeję rozwinął wiele 
stronną działalność by stan bibljotek 
wileńskich doprowadzić do normał 
nego słanu i zapewnić im należyty 
rozwój, Odremontowanie i ustalenie 

przeznaczenia sal, dekoracja i odtwo 
rzenie dawnego stanu ścian, meljora- 
cja zbiorów, katalogowanie, wszystko 
zostało spełnione przy intensywnej 
pracy Świetnie dobranego personelu 
w liczbie tylko 5 bibljotekarzy, wśród 
których p. H. Drege i p. A. Łysakow- 
ski, zapisali się swemi liczemi praca- 
mi dla dobra bibljoteki. Niestety, zbyt 
mała subwencja, (50 tys. rocznie), nie 
może podołać zakupom książek a 
utworzone przez hr. M. Broel-Platera 
w 1924 r, Tow. Przyjaciół Bibljoteki, 

  

robą nazwaną przez psycho-patofogów: pse- 
udologia fantastica (=wyolbrzymianie) 

20 Od dnia dzisiejszego wchodzi w życie 

nowy Kodeks Karny. Interpretacja zeznań 

Oponowiczówny i interpretacja sprawy w 

płaszczyźnie dwu kodeksów — oto główne 

wyłomy, które mogą spowodować obalenie 

wyroku. 

Po przesłuchaniu 2-u świadków dodat- 
+ nie nowego do sprascy nie 

głos zabrał prokurator: „Endecja 

jest zj kiem ogólno-ludzkiem*. Odpowied 

nik endecji znajduje się i wśród narodowo- 

ści żydowsk Wolą tłumu zakłócającego 

ład publiczny było rzucać. W zbiegowisku 
był oskarżony, obojętne czy sam rzucał— 

odpowiada z art. 122 K. K. z roku 1903. 

Budował logiczną konstrukcję prokurator 

Kreczyński. Niesłuszne powiązanie sprawy 

ze zabójstwem Włacławskiego było powo: 

Aem wvolbrzymienia jej i szumu aż za oce- 

an. Nie sądźmy narodu, sądźmy jednostkę. 

Wulfin nie popełnił nadzwyczajnej zbrodni. 
bvł to zwykły występek niczem nie różny 
od 48 spraw z wyrokiem skazującym (ogó- 
łem 78 spraw) na tle „listopada*. Należy 
rozwiać legendę o 5-u tomach dochodzenia 

w tej sprawie. Tomy te rozlałv się na 78 
innych spraw. Kara Wulfina nie jest krzy- 

dla Żydów. Każdy naród ma prawo 
mieć jednostki. które nie są w zgodzie z 

Kodeksem Karnym. Czyn ten należy w/g 
nowego Kodeksu (łagodniejszego) potrakto- 
wać 18-u miesiącami więzienia. 

WI doskonałem przemówieniu adwokat 
-miarowski postawił Sąd wobec parado 
nej sytu Nowy Kodeks jest syntetyczi 

óżnego traktowania zbiegowiska 
kłóci ega porządek z przyczyn o rozmai- 
tej treści. Duch kodeksu nowego jest łagod- 
niejszy dla Włulfina. duch ten uśmierca art. 
122 dawnego kodeksu karnistycznego, zastę 
puje go syntetycznym artykułem 1 Ale 
tu znów okres przejściowy obowiązywania 
obu kodeksów płata figla: duch kodeksu no- 
wego jest dla Wiulfina łagodniejszy i uśmier 
ca art. 122 dawnego kodeksu, ale w daw- 
nym kodeksie zostaje przy życiu art. 262— 
który jest zkolei łagodniejszy od art. 163 
kodeksu nowego. Litera kodeksu starego 
wspomaga zkolei Wulfina! Ten paradoks, 
trójkat paragrafów stał się głównym węz- 
łem sprawy. Inne wywody adw. Śmiarow- 
skiego, jak i jego kolegów (a trwały wraz 
z replikami pokaźną ilość sodzin) miały już 
znaczenie uboczne, akcesoryjne. Dysertacje 
na temat gdzie była nienawiść plemienna, 

    

    

  

     

  

    
    

    

   

      

   

   

mimo najlepszych chęsi jest zbyt 0- 
bogie i nieliczne, by złemu zaradzić. 

Po tym ogólnym zarysie pióra p. 
Łysakowskiego, poszczególni autorzy 
traktują poszczególne epoki lub dzia- 
ły Bibljoteki, więc p. Lisowski czasy 
rosyjskie i starodruki, p. M. Bren- 
sztejn rękpisy (5 tys. objektów) „ryci 
ny, nuty, p. Dzikowski pisze o naj- 
ważniejszym pod względem wartos- 
ci archeologicznej zbiorze kartografi- 
cznym, zapisanym przez Lewela Wil- 
nu. Są tam niezmiernej wagi 138 wy 
dan Ptolomeusza Geographiae, Ortel- 
jusza Teatrum i in., wszystkiego 316 
atlasów w 397 woluminach. zbierane 

przez chorego, żyjącego w nędzy Le- 
lewela, który chodził w łachmanach, 
mieszkając w Brukselli i niestrudze 
nie zbierał, katalogował, skupywał, 
wyszukiwał i notował, wciąż z myślą 
o ukochanem Wilnie i jego Wszechni- 
cy. Słusznem było prochy Jego do na 
szego miasta sprowadzić. P. M. Am 
broz podaje wiadomości o księgozbio 
rze Lelewela, mieszczącym się w sali 
jego imienia w liczbie 4585 tomów, 
treści geogr. i histor.; dzieje tych 
książek, o których los Lelewel się do 
ostatniego tchnienia troszczył, to ist 
ne dzieje „pielgrzyma narodu polskie 
go”, i tułaczki na obczyźnie. 

P. Wacław Gizbert Studnicki, pi 
sze z zapałem który go cechuje, o dzie 
jach i zasługach kulturalnych Księgo 
zbioru Wileńskiego Synodu Ewage- 
lieko Reformowanego, cz. kalwińskie 
go powstałego w 1557, pod opieką mo 
źnego protektora Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego twórcy Jednoty Litewskiej 
i fundatora wyd. Biblji w języku po!- 
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Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
RETE ROOT ATEITIS NSS ASS * ь 

Nowy etap walki o zboże 
w ZSSR. 

Whlka o zboże na polach sowieckich 
prowadzona pomiędzy rolnikami a rządem 
wstąpiła w nową fazę. Ogłoszenie dekretu 
o ochronie „majątku publicznego* stano- 
wiącego karę śmierci przez rozstrzelanie dla 
tych, którzy dopu się kradzieży zboża, 
spowodowała, że walka ta stała się jeszcze 
ostrzejsza. Prasa sowiecka jest obecnie prze 
pełniona wiadomościami o walce z zołdzie- 

jami zboża w gopodarstwach kolektywnych 

i rozkradaniem przesyłek kolejowych. 

Wi Związku Sowietów starły się dwie siły. 

Po jednej stronie stoi rząd, który stara się 

zabezpieczyć dla siebie fundusz materjalny, 

ę jego wyłącznym właścicielem, aby 

potem, mając w rękach te oparcie materjal 

ne, mógł wywierać nacisk na ludność przy 

rozdziale produktów. Drugą silą jest in- 

stynkt ludności i nie wierzącej, że rząd byłby 

w niezabezpiec j zboże do nowych 

zbiorów i starającej się nagromadzić 

sne zapasy chociaż popełniają czyn, który 

+ sowieckiego punktu widzenia jest naj 

większą zbrodnią. Lud rozkrada oże na 

polach i przesyłki na kolejach, chociaż czy- 

ny takie karane są według nowego dekretu 

karą śmierci przez rozstrzelanie. 
Walka na polach sowieckich doszła do 

tak wielkich rozmiarów i przybrała tak ost 

re formy, że jak donoszą np. z gospodarst 

kolektywnego „Droga rolnika” w samarskim 

okręgu, sowiet tamtejszy nakazał strzec po- 

la w dzień i w mocy. Utworzone zostały 

specjalne oddziały, k są  odpowiedn'o 

uzbrojone w broń palną i które stale strze- 

gą plonów rolnych. Pony:waż rolnicy w po- 

drażnieniu usiłują palić składy, sowiety w 

poszczególnych okręgach utworzyły oddziały 

ochrony przeciwpożarnej, dla któr ch wśród 

ludności rekwiruje się beczki i kadzie na 

wodę. 
„Prawda* zamieściła w tych dniach do- 

niesienie z pewnego rejonu, w którem p»- 

wiada się: „Wi gospodarstwach kolektyw- 

nych pojmują doniosłość rozporządzenia 0 

walce z wzmagającemi się kradzieżami zbo- 

ża i domagają się, aby sądy i prokurałorja 

spotęgowały swą czujność”. 

WY samarskim rejonie we wsi Osinówka 

skazana została na Śmierć przez rozstrzela- 

nie niejaka Gribanowa, która kradła zboże 

na roli gospodarstwa kolęktywnego EL 

wony Budowniczy Chłopki Tereszinowa 1 

Osipowa skazane były za ten sam czyn na 

utratę wolności na przeciąg 10 lat. Sąd 

ludowy w Samarze ukarał młynarza Kry- 

mowa i jego pomocnika Koczina za kra- 

dzież zboża kooperatywy ezieniem na 10 

lat i konfiskatą całe go majątku. Za kradzież 

systematyczną zboża z gospodarstw kolek- 

tywnych skazani zostali również rolnicy 

Jamszczikow, Kalenkow i Nadronin we wsi 

Wielkie Kljus ze. Ten pierwszy został 

rozstrzelany, dwaj ostatni skazani zotali na 

długoletnie więzienie. 

Kradzieże dokonywane są tak często, że 

nawet nie można przeprowadzić rejestracji 

tych czynów. Prasa moskiewska donosi, 

ip zboże rozkradane jest nt Kaukazie, na 

Ukrainie, Syberji, nad Wiolgą a nawet 

wzdulž granicy polskiej. Wi jednym z ostat 

nich swych numerów donosi „Prawda”, że 

w koresteńskim rejonie złapano niejakiego 

Dembickiego z żoną, którzy obcinali kłosy. 

I im grozi oczywiście kara śmierci pr 

rozstrzelanie. W. okręgach rozstrzeliwuje 8 

całe dziesiątki chłopów. którzy „odw: 

«ię śięgnąć po święty majątek publiczny”, 

chociaż jest on płodem ich pracy, ale według 

ustawodawstwa sowieckiego płodem dla nich 

  

          

  

    
   

   

  

   

     

  

    
     

    

  

     

     
    

      

  

        

    

  

       

    

  

a gdzie grupowa i różnice b. ważne między 

temi przymiotnikami; czy pogłoska to fał- 

szywa wiadomość, czy każda wieść podbu- 

rzająca; co jest tłum, a co zbiegowisko 

j jaka mjędzy niemi różnica? czy ludzie 

kiedy są w strachu łącza gię w większe gru- 

py? Jak postępował Władysław IV i co 

Jzajkowski pisał o legjonie żydowskim do 

Mickiewicza? Czy obrona. czy prokuratura 

ponoszą odpowiedzialność za zbyteczne roz- 

dmuchanie całej sprawy? — wszystkie te 

zagadnienia długo dyskutowane i odpierane 

na odlew nie mogły mieć już dla sprawy 

takiego znaczenia jak zwykła geometrja pa- 

ragrafów. Co wnioski wynikające z arty- 

kułów kodeksów poparło? Uznanie, że ze- 

Oponowiczówny naprawdę są fan- 

ie i chwilami budzą reminiscencje 

wnej Łebkowskiej. 

Po południu o godz. 7.30 został ogłoszo- 

ny wyrok: Zaskarżony wyrok Sądu Okręgo- 

wego został uchylony, natomiast uznano 

Wulfina za winnego tego, że przyjął 10 

listopada ub. r. udział w tłumie, skutkiem 

działań którego (tłumu) zostały zadane cięż- 

kie obrażenia ś. p. Wiacławskiemu. Wulf'n 

został skazany z art. 262 K. K. na 2 mie- 
siące więzienia. a 

Zmieniając tak znacznie karę (ż 2-u lat 

na 2 miesiące) Sąd Apelacyjny ani motywów 

Sądu Okręgowego, ani wywodów prokura- 

tury nie podzielił. Ost. 

        

  

  

skim, w Brześciu, znanej jako okaz 
niepospolitej nauki i staranności wy 
dawniczej oraz językowej. Po wielu 
stratach w pożarach i wojnach, kędy 
potraciła swe najcenniejsze zbiory, 

obecny stan bibljoteki na Zawalnej 

przedstawia się jak następujące: 9350 

dzieł w 16296 tomach; przeważnie te- 

ologicznych, wśród których są z XVI 

w. wydania Erazma z Rotterdamu, 

Lutra, Kalwina, kancjonały, katechiz 

my, postylle, oraz ciekawe prowin 

cjonalne wydawnietwa szerzone w ce” 

lach propagandy wyznaniowej po ca- 

łej Litwie. 
Skatałogowaniem zbiorów kalwiń 

skich zajmowali się ofiarnie, ks. Jan 
Szepetys, S. Kader, a na podstawie 
ich prac fachowo wykończył p. Łysa 

kowski. 
Dr. A. Safarewicz opracował dzie 

je Bibljoteki Tow. Lekarskiego Wileń 
skiego, założonej z początkiem XIX 
w., jedynej instytucji polskiej, która 
przetrwała czasy rosyjskiego panowa 

nia, W chwili zamknięcia Akademji- 
Medycznej liczył zbiór 1288 tomów, 

wtedy to w 1842 dr. Anicety Renier, 
skatalogował zaniedbany i roztrzę- 

siony księgozbiór, a w późniejszych 

czasach umieszczono go*w dawnej ap 
tece jezuickiej, w murach starej Al 

mae Mater, dzięki staraniom u władz 

dr. Wikszewskiego. Tam na tym ma- 

lutkim odcinku dawnej chwały, trwał 

ten słaby znicz polskiej nauki, W la 
tach 1864, było już tam przeszło 8 tys. 
tomów, ale zaniedbanie jakie się 
wkradło, zmusiło do nowego uporząd 
kowania, zajął się tem dr. J. Bieliński 
historyk Wszechnicy Wileńskiej, i w 
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Szczęśliwe losy do nabycia 
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Wielka 44 Mickiewicza 10 
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SZKOLNE 
NOWE i UŻYWANE 

Księg. J. ZAWADZKIEGO 
tel. 6-60 

J V M 

Koncesjonowane przez Kur. O. S$ W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica Jagieliońska 3—2, 

z dniem 20 września r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 

handlowych: Wszechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY” 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 

sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie. 

Wpisy i informacje (oprócz niedziel) 

codziennie od 4—6 w Sekret. kursów. 

„i i A UI 

Czy konieczne? 

Spotkałem znaną mi od łat... 40 siwą damę 

w wieku dobrze poza półwiecznym, trzęsącą 

się z oburzenia. Przywitałem ją z należnym 

jej wiekowi i zasługom respektem bowiem 

wiedziałem, jak i każdy wilnianin, że od lat 

30, po przez wszystkie rządy i okupacje, pro 

wadziła samowystarczalnie szkołę, przedszko 

le, kompłety i przyczyniła się gorliwie do wy 

chowania młodego pokolenia w duchu patrjo 

tycznym. 
Czy pan uwierzy skąd wracam? spytała 

wzburzona. „Z urzędu podatkowego 
skwapliwie odparłem pewny  domyślności. 

„Tak to też mógłoby być — ale w tym ra 

zie co innego mię wytrąciło z równowagi. 
Muszę się starać o Świadectwo moralności i 

lojalności. Tak postanowiły władze szkolne. 
Rozumiem ten rozkaz odnośnie do nowych 

podań o otwarcie szkoły, ale te które już są 
które 30 lat prowadzi ta sama osoba, mająca 

od początku Państwa Polskiego aa Ko: 

łeczeństwa i władz szkolnych... Od moich si- 

wych włosów... takie rzeczy... cóż oni myślą? 
Że ja nagle zacznę... girlsy hodować i na- 
gie plastyczne tańce uprawiać czy jeszcze coś 
gorszego. Żeby po 30 latach pracy doczekać 
się takich podejrzeń. 

„Niechże się Pani uspokoi, to trudno, 

dura lex... prawo jest prawem, ogólne rozpo- 
rządzenie nie przewiduje wyjątków, uspaka ja 
łem jak mogłem, a widząc że jest bliska zem 
dlenia, pośpieszyłem dodać, „ale że dla osób 
zasłużonych powinni mieć inne względy, ua 

to się każdy zgodzi, gdyż ma to cechy upaka 
rzające i jest zgoła zbyteczne dla tych, którzy 

od lat wielu pracują jak najlojalniej na polu 
pedagogji“. 

  

  

   

  

końcu 1895 roku wykazał 16,809 to 
mów, starannie posegregowanych na 
drewnianych półkach, co od wilgoci 
nie chroniło. Tow. Lekarskie nosiło 
się z zamiarem zbudowania własnego 
gmachu, ale 10 tys. zebranych rubli 
wywiezione zostały do Rosji w 1914 
roku i, dopiero po ustaleniu się władz 
polskich sporządkowano ostatecznie 
cenne zbiory, mające takie rzadkości 
jak Zielnik Syrenjusza z 1613 roku, 
Jundziłła Opisanie roślin i in. Obec- 
nie wszystko to mieści się przy ulicy 
zamkowej 24, w gmachu USB.. 

P.M. Brensztejn, pisze © Bibljote- 
ce Tow. Przyjaciół Nauk, stworzonej 

wysiłkiem społeczeństwa, a rozpoczę- 

tej ze 168 książek tajnego Kółka Mi- 
łośników Starożytności. Już w 1907 
posiadała ona 6527 tomów. Tutaj za- 
sługi nieocenione położyli: p. Czar- 
kowski, p. Brensztejn, gen. Dobużyń- 
ski, i prof. Kościałkowski, latami pra 
cując ofiarnie w różnych siedzibach 
a potem we własnym gmachu Towa- 
rzystwa. Są tam takie unikaty jak 
Rozmowa króla Salomona z Marchoł- 
tem z 1521 r. jeden z najstarszych 
druków polskich, pierwsze wydanie 
Statutu Litewskiego, druk. Mamoni- 
cza w Wilnie z 1588, pierwsze wyda- 
nie poezyj Mickiewicza, Koran w ję- 
zyku arabskim i in. Dziś zbiór liczy 
ponad 35 tys. tomów. 

Dr S. Rygiel i p. Helena Drćge o- 
pracowali dzieje Bibljoteki im. Wró- 
blewskich, fundacji zmarłego w 1925 
r. mec. Tadeusza Wróblewskiego, je- 
dnego z tych ludzi, którzy całe życie 
swoje poświęcili idei i służyli jej wier 
nie dó zgonu, Dzięki własnej energji 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wymiana więźniów politycznych między 

Palską a Sowietami. 
   © pogranicza donoszą, iż jeszcze w tym 

tygodniu w rejonie Stołpców odbędzie się 
spotkanie komisyj polskiej i sowieckiej e 
dem ostatecznege naradzenia się w spra 

    

   

  

mającej nastąpić w dniu 15 bm. У 
więźniów między Polską a Sow; Jak 
się dcwiadujemy alona już została szcze- 

  

gółowa lista więźniów obejmująca przeszło 
100 nazwisk. Lista więźniów polskich znaj 
dujących się w więzieniach mińskim, połoc- 
kim, moskiewskim i brańskim wynosi 58 
«sób w tej liczbie 3 duchownych, 5 nauczy- 

cieli, 4 wojskowych 1 5 kobiet. Sowiety o- 
trzymują około 50 więźniów. 

ołpeach spotkają się 
dwie komisje poiska / sowiecka, które będą 

ssiadały fcrmalny akt przyjęcia więźniów. 
dęźniowie przytransoortowani zostaną spec 

jeliemi wagonami. Sama wymiana prawdo- 
podobnie nastąpi nie w Stołpcach, lecz w 
Kołosowie. 

Pe dokonaniu tej wymiany prawdopodob 
nie w grudniu nastąpi druga wymiana 

(2) 

  

     

Katastrefa samolotu sowiecki2g0 
w drodze do Kowna. 

Dnia 30 b. m. we wsi granicznej Czeresi 
mie w rejonie Uścianowicze wydarzył się 
mieszczęśliwy wypadek w czasie lądowania 
samcictu sowieckiego. Aparat wojskowy pi- 
detowany przez lctnika Kałmikinówa z Miń 
ska przewrócił się do góry kołami i uderzył 
o słup graniczny. Skutkiem przewrócenia 
aparatu lotnik Kałmikinow doznał złamania 
Kręgosłupa i w stanie ciężkim został umiesz 

   

  

  

       

tzony w izbie cherych II rejonu straży. 
Zaznaczyć należy iż Kałmykinow samolo- 

tem tym udawał się do Litwy, gdzie miał 
zademonstrować wcjskówym władzom ko- 

kim nowy typ samolotu pościgowego, 
iem władze wojskowe litewskie w wyni- 

ku pertraktacyj miały nabyć 12 samolotów 
podobnego typu. (z) 

   

Sparaliżowanie akcji przemytniczej 
w Wileńszczyżnie. 

Dzięki energicznej akcji funkejonarju- 
szy KOP. działalność przemytnicza na ie- 
renie m. Wilna i pogranicza w ostatnim 
miesiącu znacznie zmalala. Funkejonarju- 
sze KOP. w m. sierpniu zatrzymali ogółem 
przeszłe 30 przemytników z towarem war 

tości ekoło 30 tys. złetych. 
Przed rekiem Wileńszczyzna była kom- 

pletnie zalana towarami przemycanemi z Lit 
wy i Łotwy, a nawet i z Prus Wschodnich. 

Prze ie przemycano tytonie/i papierosy 
łotewskie i litewskie. 

Według sporządzonej statystyki na tere- 

  

    

nic Wyleńszczyzny około 40 proc. palących 
używało tytoniu pochodzenia zagranicznego 
t j. z przemytu. Obecnie statystyka ta zma 
lała do minimum, mimo to jeszeze wielu pa 
łaczy w Wiilnie i na prowineji nabywa ty- 
toń przemycany z Litwy i Łotwy. 

Celem  sparaliżowania akcji przemytni- 
czej tytoniu. władze p :ktowaly nawet na 
wzór Pomorza i Śląska sprowadzać na Wi- 
leńszczyznę specjałne papierosy pod nazwą 

„Rarytas Wileński*. Projekt ten narazie zo 
stał wstrzymany ze względu na zmniejsze- 
nie się przemytu. (z) 

   

      

Postrzeleuwie mieszkańca m. Łodzi 
i aresztowanie dwóch obywateli tego miasta. 

Z Dzisny donoszą, iż wczorajszej nocy w 
mejonie odcinka granicznego Jazno w pob- 

Ażu wsi Olchówka patroł KKOP. napotkał gru 
pę mężczyzn i kobiet, która usiłowała nie- 
legalnie przedostać się na teren sowiecki. 
Ponieważ zbiegowie nie usłuchali wezwania 
potrclu i nie zatrzymali się. lecz rzucili się 
do ucieczki, żołnierze użyli broni raniąc jed 

Napad rabunkowy 
Na drodze pomiędzy Posawami a wsią 

Kozice w 4 kil. od Postaw wieśniak Ignacy 
Brzozowski został zatrzymany przez 3 osoh 
xiików. jadących furmanką, kt y obili go 

di zabrań mu 20 zł. a sami ulotnili się. 
Poszkodowany skierował się do posterun 

    

    

nego z uciekinierów. Jest to Chaim Kałma- 
nowiez pochodzący z Łodzi. Ponadto ujęto 
jeszeze Chaima Bergera i Berka Goldmana 
również mieszkańców m. Łodzi. 

Rannego Kałmanowicza przewieziono do 
szpitala, zaś zatrzymanych edesłno do dys- 
pozycji władz administracyjnych. (2) 

wpobiiżu Postaw. 
ku policyjnego i złożył o po em zamelde 
wanie. Policja wszczęła pościg w rezultacie 
którego ujęci zostali Mieczysław Krasilewicz, 
Ignacy Eksteryn i Jan Włlkoje — wszysąy 

mieszkańcy Woroniee, gm. hurdowskiej. ) 
(c 

     

Przypadkowe pastrzelenie właściciela 
potajemnej gorzelni. 

Policja otrzymała poufną wiadomość o 
amieszczącej się potajemnej gorzelni we wsi 
Ligiejnie, gm. Rudziszki, pow. dziśnieńskie 
:go. Kiedy delegowany policjant znalazł się 
ma „terenie fabryki* właściciel jej póstano- 
"wH ratować się ucieczką, st. post. Romuald 

Putro zaczął go gonić. W czasie gonitwy po 

  

sterunkowy pośliznął się i przypadkowo wy- 
strzelił z rewolweru który trzymał w ręku. 

Kula trafiła właściciela gorzelni, Wincen 
tego Pucza, w nogę. Pucz został przekazany 
władzom sądowym, i narazie odwieziony do 
szpitala w Dziśnie. (e) 

  

Pies odkrył trupa noworodka. 
W. pobliżu toru kolejowego na szlaku 

"Wiilejka — Mołodeczno znaleziono noworod 
jka w stanie zupełnego rozkładu. Dochodze 
nie ustaliło, że dziecko porodziła Bronisła. 
a Dubniak. Dziecko na świat przyszło nie 

Pożar w 
W Wilejce wybuchł pożar, który strawił 

górne piętro należące do Zacharjusza Kope 
lowicza. Ogień zlikwidowały straż ogniowa : 

FIRMA    
   

   
    

  

  

Druskieniki. 

Frekwencja kuracjuszy w Druskienikach 
wynosi przeszło 7.900 osób. Po kilkudnie 
"wem ochłodzeniu się zapanowała znowu pick 
«a pogoda, która uprzyjemnia licznym ku 
wacjuszom pobyt. dając możność urządzania 
wycieczek .w malownicze okolice Druskic- 
mik. 

Towarzystwo Przyjaciół Druskienik sta- 
Ae czywa nad uprzzjemnianiem pobytu ku- 
xacjuszom, urządzając bale, koncerty, dan- 

  

   

    

żywe i dlatego Dubniak pochowała je w le 
sie. Następnie pies wyrył trupka z mogiły i 

gnął na szosę. Trupa dostarczono do 
kostnicy w Wilejce. (e) 

wiłejce. 
oddział wojskowy. 

Straty wynoszą około 10.000 zł. 

  

(c) 

JAKÓB WINER i S-ka 
. w Lidzie ul. Suwalską 55 (przeniesiona po pożarze. 

Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie materjały manufakiurowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

cingi. Klub towarzyski ściąga licznych bridži 
stów. Karta kuracyjna na cały sezon kosz. 
tuje 25 zł, na dwa tygodnie — 15 zł. Urzęd 
nicy państwowi, samorządowi i członkowie 
klubów turystycznych korzystają z ulg 50 
proc. kart kuracyjnych. Uruchomiona w koń 
cu lipca Ajencja PBP. „Orbis* cieszy się o- 
gólnem uznaniem i powodzeniem. Prawie 
wszyscy kuracjusze przed wyjazdem odwie- 
dzają Ajencję, gdzie otrzymują bezpłatnie 
wszelkie informacje, dotyczące podróży, roz- 
kładu pociągów i połączeń kolejowych. 

  

miłości do redzinnego miasta i zaso- 
bom pieniężnym, pomnażanym wie- 
sdzą i ascetycznem życiem zgromadził 
mec. Wróblewski ogromny zbiór ksią 
żek (80 tys. tomów, przeszło 2 tys. 
rękopisów) oraz najciekawsze muze- 
um masońskich rzeczy, portretów i 
rękopisów odnoszących się do dzie- 
jów Litwy 9.900 rycin, 2,500 przed- 
miotów muzealnych, poczem oddał ca 
ły zbiór z poleceniem by Wilno nigdy 
nie opuścił Państwu Polskiemu. 

Przeniesiony w roku zeszłym z 
mieszkania prywatnego Zmarłego do 
pięknego gmachu nad Wilję, stanowi 
ten zbiór wraz z muzeum obok, jeden 
z najciekawszych objektów wileń- 
skich. Opiekuje się całością zapisu 
Komitet T. P. N. im. Wróblewskich 
w porozumieniu z przedstawicielami 
rządu, rozporządzając funduszem za- 
pisanym przez Zmarłego: organizato- 
rem i kustoszem Muzeum jest p. L. 
Abramowicz, zasłużoną  bibljotekar- 
ką p. H. Drege. 

Dr. Mienicki pisze oBibljotece Ar- 
thiwum Państwowego, powstałej w 
1919 r. z kiłku księgozbiorów, (kan- 
<elaryj urzędniczych, muzeum Muraw 
jewa, Wil. Kom. Archeologicznej, Cen 
tralnego Archiwum), dziś liczy 8,516 
tomów, przeważnie rosyjkich, mieści 
się na Uniwersyteckiej 5, przeważnie 
zbiory praw i encyklopedje. 

Dalszy przegląd Bibljotek Wfileń- 
skich rozpoczyna p. L. Ruszczycówna 
zasłużona kierowniczka Bibl. imienia 
Tomasza Zana (912,144 tomy). obsłu- 
gującej uczącą się młodzież. Rocznie 
35.421 czytelników odwiedza tę książ 

nicę, używając 78,960 książek, urzą- 
dzenia pomocnicze i kulturalne loka: 
tu wzorowe. P. Z, Wiskontowa pisze 
o Bibl. Pedagogicznej Kuratorjum li- 
czącej przeszło 20 tys. tomów, w pięk- 
nym lokalu na Wolana, p. M. Reut- 
tówna o Bibl. Macierzy Szkołnej, za- 
służonej instytucji, od roku 1905 pra- 
cującej nad oświatą polską w szer- 
szych warstwach, posiadającej w 
Wilnie i na prowincji swoje czytelnie 
i wypożyczalnie, oraz 100 wędrow- 
nych bibljotek. 

Sprawozdanie z dwóch Bibljotek 
Miejskich pod kierunkiem T. Za 
krzewskiej Nr. I i p. A. Makowskiej 
Nr. 2 obsługujących najszersze war 
stwy czytelików i szkolną młodzież, 
zamyka wykazami swej licznej frek 
wencji całość prac  bibljotek wileń 
skich. Na czele tych czytelni powszech 
nych, stoją ideowe oddane oświacie 
kobiety jak pp. Makowska, Zakrzew 
ska, Reuttówna i Ruszczycówna. 

Krótką wzmianką o żywotnym | 
ruchliwym Związku  Bibljotekarzy 
Polskich (Koło Wileńskiej, zamyka 
się ciekawa i piękna książka, zawie- 
rająca histoję naszych zmagań się z 
przemocą i zmartwychstania ducha 
kultury i nauki, w mieście naszych 
najsławniejszych poetów i uczonych. 
Dzieje te, czyta się z niesłabnącem za- 
interesowaniem. 

  

Hel. Romer. 

oś 
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Rzeźba religi na. 

  
Sztuk Pię 
skiej sztuki 
skopatu rzeźba 
dłuta Antoniego 
cji naszej i 

h w Warszawie wystawie pol- 
ościelnej uzyskała nagrodę Epi- 

pod naz „Niepokalana“ 
Polkow o. Na ilu 

    
      

    

     

0 racjonalną politykę 
leśną. 

ych czytelników nad: 
ktualne uwagi, 

jako materjał do 

  

Jeden z na: 
syła nam poniższe 
które zamieszczamy 
dyskus Bed. 

Wszystkie debaty nad poprawą fi- 

nansów polskich zmierzały przede- 

wszystkiem ku wyrównaniu bilansu 

ku wytworzeniu równowagi pomię- 

dzy przychodami i wydatkami pań- 

stwowemi. Wszystko więc co może 

zwiększyć przychód lub zmniejszyć 

wydatek winno być uważane nietylko 

za celowe lecz i za konieczne. Otóż 

w ogólnej gospodarce państwowej du 

żą rolę odegrać powinna insttucja za” 

rządu lasów państwowych, prowadzą 

ca na ogromnych przestrzeniach 

sów państwowych gospodarkę leś 

podług specjalnego leśnego płanu. 

Na tych terenach rok rocznie zgod 

nie z obowiązującym planem leśnej 

gospodarki rąbie się bardzo duża ilość 

drzewa, z którego wyrabia się opał lub 

inne sortymenta lešne. Ta praca do- 

konuje przez same nadleśnictwa 

pod dozorem i według wskazówek spe 

cjalistów leśnych którymi są nadleś: 

niczowie. Eksploatacja podlegającego 
wyrąbaniu drzewa dokonuje się w la 
sach państwowych sposobem gospo 
darczym przez poszczególne Nadleś- 
nictwa. System ten i przed wojną był 
stosowany i uznany za racjonalny 
przez poszcżególnych właścicieli wiel 
kich obszarów leśnych. System ten 
przyjęto i zastosowano również dia 
eksploatacji lasów państwowych, a 
więc wyrąb lasów państwowych do- 
konuje się przez samą dyrekcję jako 
najwięcej zyskowny sposób eksploa- 
tacji lasów. 

a 

      

  

  

  

  

   

   

  

ą 

  

Drugim momentem tej eksploata- 
cji jest moment sprzedaży wyrobio- 

nego drzewa; epołyka się dziś trudność 
_ ci, lecz trudności te są tylko pozorne. 
W Państwie polskiem można li 
na tysięce państwowych 

  

instytucyj 
organizacyj, wojskowych zarządów po 
trzebujących rok rocznie drzewa, ja- 
ko opału bądź też najróżniejszych ma 
terjałów drzewnych, wszystkie te za- 
potrzebowania instytucyj państwo- 
wych winny być pokryte i wyrówna- 
ne przez Zarząd lasów państwowych. 
Oczywiście, że zarządzenie obowiąz- 
kowego nabywania drzewa przez urzę 
dy lub instytucje państwowe od Dy- 
rekcyj Lesów Państwowych powinny 
żądać odpowiednie ministerstwa bo- 
wiem urzędy i instytucje państwowe 
z małemi wyjątkami, nie zawsze zwra 

«cają się do  dyrekcyj o naby- 
cie drzewa pomimo b. niskich cen i b. 
wygodnych warunków sprzedaży. 

Eksportowe materjaty leśne, któ- 
re nie będą miały prawdopodobnie na 
bywców w kraju, mogą być sprzeda- 
wane kupcom zagranicznym. Lecz w 
powyższy sposób zabezpieczony zbyt 
większej ilości drzewa daje możność 
Dyrekcjom spokojnie oczekiwać kup 
ców zagranicznych na eksportowe ma 
terjały leśne i nie sprzedawać te ma- 
terjały za byle co, lecz wyczekiwać lep 
szej konjunktury. й 

W powyžszy sposób sprzedane 
przez Państwo Polskie własnym in- 
stytucjom i organom drzewo 1) ochro 
ni tę instytucje od wyzysku i zdzier- 
stwa prywatnych dostawców, 2) ułat 
wi Dyrekcjom zużytkowanie wyrąba- 
nego rządowego drzewa, a co najważ- 
niejsze da Skarbowi Państwa w rezul 
tacie znaczne oszczędności, gdyż każ- 
da z instytueyj będzie mogła taniej na 
być drzewo od Dyrekcji, aniżeli od 
prywatnych dostawców. A także 
skarb Państwa otrzyma czysty zysk 
tych zarobków, które otrzymują do- 
stawcy. 

Kwestja powyżej poruszona jest 
na dobie, gdyż nastaje okres, kiedy 
wszystkie urzędy państwowe zabezpie 
czają się na rok cały w opał i inne 
materjały leśne. 

Mińczuk. 

o WOBEBOBÓŃ ЯК 

Podwójna miars. 
mniemanie, że wszci- 
przerywająca etelev- 
ia, jako urozmaice- 

wrażenie. A więc 
a linij auto- 
amkowej, dla 

st czemś nowem wesołem 

Zdawna utarło się 
ka nowość i zmian 
typowa monotonję 
nie wywołuje dodatn 
iogióLy się wyd 7 

     
   
    

    

   

   

  

   ruchu kciowego, 
i zabawnem. 

Niki nie wie gdzie są nowe p 
tobusowe. public? napróż ‚ 

autobusu u u ulicy Królews| 

   
          

jąca 

  

       wyglą zabawnie, a rozkopana ulica Zam 
kowa stertami klinkieru na chodnikaca 

  

ma wygląd wręcz malowniczy. Olbrzyra e 
wozy Arbonu kursujące obecnie z szumem 

7 spokojne uliczki Bonifrater 
wyglądają jak bestje 
ą popłoch wśród prze 
na ulicy dziatwy. 

dba o uroz- 
Wilna. Tyłko 

st zakrojona na nieokreś 
lony termin i może na s dłuższy, pozba 

в i a ulicy Zamkowej możności 
mia z dogodnej komunikacji autobu 

nie w ok- 

i rozpoczęcia roku 

      

ską visarską, 
apokaliptyczne i bud 

i ba 

  

      

      

   

  

   

  

    
   

  

      
     sie powrolu z wakac 
szkolnego. 

d dwóch lat różne Komisje Miejs 
/ i debatowały nad zniijaną jezd 

e pie 3 
a typu jezdni; do 

Londynu i Kopenhagi. 
i zy prakt ej 

wna 

czynniki 
jszym jest klinkier. no 

hni je 

  

         

   

        

   
   

  

     

  

   

      

zdecydowały 

że    

  

dni ui. 
$gostrat przy 

stateczną 
łowie sierpn 
8е 
dopiero 
w nieodpowiednim 
się do wykładania r 

  

ą. dopiero w drugiej į po 
ich kołowy zamknięto, tia- 

   

  

      

  

    

  

y zauważono że klinkier 
gatunku. nienad 

tak ruchliwej 
a inżynier specjalista 

inkier jest uszkodzony i Ż: 
e nadaje się do użycia. Wyt 

nia izdebnika przyszłe inny, no a rez 
kopana ulica może spokojnie czekać na na 

nowego transportu, -Co to szkodzi, 
jesień będzie długa. ciepła i pogod 

ec może „szcze przed nadejściem mro 

     

    

  

    

   na, w 
zów ulica dostanie nową jezdnię. 

  

pilnof a mieszkańcy 
kali dwa lata na de 

jeszcze kilka za 
jezdni najruch 

elkie race ma 
str się dziwnie opieszałą 
powolnoś jątkiem: naznaczania, pod 
wyższania i egzekwowania podatków, gdyż 
eo do tych spraw Magistrat dacyduje — raz 
— dwa, i jest nieubłagany w ganiu na 

„czy to za elektryczność, czy za po- 

Magistratowi nie 
ilna są cierpliwi, cze 

mogą poczek: 
łebki znikną z 

     
     

     

    

    

  

    
      

  

    

Czas byłby najwyższy żeby Magistrat sie 
zastanowił że niedopuszczalnem jest stoso- 
wanie podwójnej miary, że każdy płatnik 
magistrackich podatków, ma prawo wymagać 
żeby jego pieniądze nie szły na marne i żeby 
jezdnie ulic wileńskich wyglądały nareszcie 
kulturalnie, a nie ta jak w Grajdołku lub 
isnym Ryczywole. Asfalt na odcinku przy 
placu Łukiskim za przeszło dwa lata nie 
uległ zepsuciu, a prace przy nim trwały krót 
ko, a jednak Kom Rzeczoznawców uzna- 
ła jest nieprak y. 

Ciekawe byłoby się dowiedzieć komu za- 
leży na niechlujnym wyglądzie wileńskich 
ulic, że za wszelką cenę przewleka zmianę 

     
  

      

       

    

    

  

  

kocich łebków na asfalt lub dobry klinker. 
Zet. 

  

Piękna cera — 

skóra miękka jak aksamit — 

to charakierystyczne cecby młodości 

Palmolive — to mydło piękności, 
pod którego wpływem cera staje się 

czysta i delikatna, a skóra młoda, 
jędrna i świeża. Dlaczego? Gdyż 

jest wyrabiane przez naszych fa- 
chowców według przepisów, stano- 
wiących naszą ścisłą tajemnicę .. 

z słynnych olejków piękności, jakie- 

              

   

mi są oleje owoców oliwnych, palm 
i orzechów kokosowych. 

Gęsta, obfita piana mydła Palmolive 
nie dopuszcza podrażnienia skóry. 
Prosimy używać mydła Palmolive 
codziennie rano i wieczorem do twa- 
rzy i do codziennej kąpieli, wciera- 

jąc jego orzeźwiającą pianę w skórę, 

a następnie po spłukaniu ciepłą, a 
potem zimną wodą, wycierają: de- 

likatnie ręcznikiem. 
Kobiety całego świata uważają, że 

ten prosty zabieg jest najskute- 
czniejszym środkiem nadania cerze 
czystości i delikatności, a całemu 
ciału młodzieńczego wyglądu i 

elastyczności. 

   
   
   

  

   
Prosimy uważaćstale 
nacharakterystyczne 

Ą cechy prawdziwego 
mydła Palmolive: 
zielone opakowanie 
z czarną opaską i 

złotym napisem 
Palmolive. 

      

  

    

  

     

  

  

Ratujmy biedaków! 
Otrzymujemy następujący list nie wyma- 

gający komentanzy z prośbą o umieszczenie: 
„Jesteśmy  wyeksmitowani z rodzinami 

i przetransportewani przez Władze na plac 
Magistracki przy ul. I Baterji (około Zielo- 
nego mostu) gdzie znajdujemy się od kilku: 
mastu dni z mełemi dziećmi bez dachu nad 
głową, głodni i bez ubrania,  niniejszem 

zwracamy się do współezujących czytelników 

z prośbą © przyjście nam z pomocą w miarę 
możliwości, aby nie dać zginąć dzieciom na- 
szym tak straszną Śmiercią głodową, gdzieś 
pod płotem. 

   
   

   

Rodziny wyeksmitowane. 

Wilno, dn. 1.IX. 1932 r. 

  

Dom robotniczy w Wilnie ma być przebudo- 
wany na... łaźnię publiczną. 

Podobno, jak się dowiadujemy, na 
ostatniem posiedzeniu kolegjum ma: 
gistratu rozpatrywana była m.in. spra 
wa domu robotniczego przy ul. Dere- 
wnickiej. Jak wiadomo, dom wybu- 
dowany został nakładem dużych sum 
z pożyczki zaciągniętej przez miasto. 
Opłata czynszu ustalona została w 
ten sposób, by w jak najkrótszym cza 
sie pokrył on zadłużenie domu. Nice 
więc dziwnego, że komorne w stosun 

  

Narty wodne, 

  

Eničėjonującym sporten wodnym, nie- 
zwykle popularnym na zachodzie są tak zwa 
ne narty wedne, zwane także aquaplanami. 
Choć nie jest to rzeczą łatwą utrzymać się 

na desce ciągnionej po falach jirzez moto- 
rówkę, nie zdaje się to 
trudności zręcznym sportowcom 
których widzimy na naszej fotog 

    

   

  

ji, 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie: Redaktorze. 

Krakowski „Il. Kurjer Codz.* w 
Nr. 240 pozwolił sobie zamieścić, po 
wołując się zresztą na pewne pismo 
ukraińskie, stek fałszów i wyzwisk 
pod moim adresem. Wobec tego przed 
ewentualnem wytoczeniem sprawy 
sądowej o zniesławienie i oszczerst 
wo, wysłałem do „I. K. C.“ pismo tre 

ści następującej: ‘ 
„Redakcja IKC. zamieszczając w Nr. 240 

wysoce obelżywe wiadomości o mnie. została 
wprowadzona w błąd przez ukraińskie pis- 
mo „Nowyj Czas“. Od lat 46 gospodarzę w 
dziedzicznym majątku Olszewie (poczta Ol- 
szew, pow. święciańskiego w woj. Włiileń- 
skiem) i wierułfiym fałszem jest jakobym wy 
jechał „w niewiadomym kierunku”, po wzię 

ciu „miljonowej (!) gotówki* z parceli mająt 
ku Palestyna (odwieczna nazwa) w pow. Wil. 
Trockim. у 

Istotnie, z rekomendacji pewnego biura 
komisowego. oddałem do parcelacji resztę 
majątku Palestyna (około 1400 ha) p. Jano 
wi Karołowi Janczałkowi, magistrowi praw, 
rodem z Małopolski, osiadłemu w maj. Jul 
jance pod Białymstokiem. Pozostałość Pale 
styny stanowi ziemie lekkie, przeważnie po- 

e, na których jednak dawni koloniś 
ją niezłe zbiory, a n.p. żyto w ro 
cym, zasiane przez p. Janczałka, 

przyniosło niezgorszy plon. Okręgowy Urząd 
Ziemski dał zeszłej jesieni zezwolenie na 
pareelację naraz'e 220 ha, rozszerzenie tego 
obszaru wstrzymał, a po zjechaniu koloni- 
stów na grunt, zezwolenie niejako cofnął i 
sprawa oparła się o Ministerstwo Roln. i 
Ref. Roln. Parcelator zaś p. Janczałek, w ła 
jemni przedemną, przesadnie rozreklamo 
wał tę ziemię, popełnił dużo nietaktów i nie 
sprawiedliwości w stosunku do władz, po: 
brał zadatki od kolonistów, z czego wpłacił 
mi zaledwie drobne zaliczki a conto parce- 
lacji, pozostawiając wbrew warunkom ograuni 
czonej płenitotencji resztę u siebie. Ponieważ 
cena za hektar była postawiona na moją 
korzyść po 16, a następnie obniżona do i3 
dolarów (l. j. 65 zł. za morgę), wliczając w 

   

  

    

   

   

to obciążenia hipoteczne po 10 dol. na hek- 
tar, przeto jest to cena wyjątkowo niska na 
wet na nasze wileńskie stosunki, nie mówiąc 
o cenach na ziemię w innych dzielnicach, a 
szczególnie w Małopolsce. 

Zgłosiło się więc z 50 (nie zaś 3701) na- 
bywców, którzy po obejrzenu uprzedniem 
gruntów osobiście lub przez delegatów, za- 
warli z p. Janczałkiem umowy, płacąc nie 
raz bardzo niskie zadatki. W wyniku kil. 
ku z nich osiadło na miejscu, innych zwa- 
bili do siebie sąsiedzi Palestyny, pewnej '- 
lości p. Janczałek nastręczył działki z In 
nych majątków które wziął do parcelacji. a 
niezadowolonym z warunków przyrzekł zwzó 
cić zaliczki po sprzedaniu działek których 
się oni wyrzekli. Od spełnienia tego zobowia 
zania będzie zależał mój dalszy stosunek do 
niego. 

Jakże to wszystko odbiega od tych krzyw 
dzących moje: imię bajek powtórzonych za 
pismem ukraińskiem Katonowym tonem! 

Wirazie nie zamieszczenia mego ošwiad 
czenia w Pańskim tak szeroko rozpowszech 
nionem piśmie, będę zmuszonym dochodzić 
prawdy na drodze sądowej”. 

Inne pisma, któreby skorzystały 
z artykułu „I. K. C.“, proszę pod rygo 
rem prawa o zamieszczenie niniejsze 
go oświadczenia. 

_ Szanowny Pan Redaktor oceni, 
jak musiałem opanowywać moje obu 
rzenie, przedstawiając tylko rzeczowy 
podkład sprawy. 

Proszę Pana przyjąć wyrazy wy- 
sokiego mego szacunku i poważania. 

A. Chomiński. 
Olszew, 1. 9. 1932 r. 

(Przyp. Red.). Niesłychane rozwy- 
drzenie pewnego odłamu prasy po* 
winno otrzymać należytą karę — ale 
dla nas tutaj — cała ta opowieść o 
znanym i szanowanym obywatelu 
ziemskim, którego wilnianie wciąż wi 
dują na ulicach naszego miasta — jest 
wprost humorystyczną! Że też Red. 
tych pism narażają się na podobną 
kompromitację! : 

  

  

  

  

ku do obecnych cen wydało się юКа 
torom za wysokie. To też zaczęli oni 
tłumnie opuszczać „dobrodziejstwo 
magistrackie'* przenosząc się do mie 
szkań prywatnych. Skutek tego był 
taki. że obecnie blisko 20 mieszkań 
w tym domu świeci pustkami darem- 
nie oczekując na lokatorów, Fakt ten 
postawił nasze władze municypalne 
w sytuacji bardzo przykrej, gdyż na 
pokrycie rat pożyczki brak jest pie: 
niędzy przewidzianych budżetowo. 
W związku z tem na onegdajszem po 
siedzeniu magistratu wysuwano roz 
maite projekty wybrnięcia z sytuacji 
M. in. ktoś z ławników wpadł na pa 
mysł urządzenia z domu mieszkałne 
go — łaźni publicznej. O dziwo! Pra 
jekt ten był bardzo poważnie dysku- 
towany, a nawet, jak nas informują, 
w sprawie tej nawiązana została we 
wnętrzna korespondencja. Odnośnę 

czynniki fachowe sekcji technicznej 
otrzymały pismo z żądaniem przedło- 
żenia do dnia 15 b. m. kosztorysu ro 
bót związanych z przebudowaniem 
domu robotniczego, na łaźnię publicz 
ną, domu, który, nawiasem mówiąc. 
miał służyć jako tanie i wygodne l» 
cum dla biednych robotników i urzę 
dników miejskich, (Z) 

Kurs budownictwa betono- 
wego I żelbetowego. 

W dn. 29, 80 i 31 sierpnia odbył się w 
sali Stowarzyszenia Techników trzydniowy 
kurs dla inżynierów i techników wojewódz- 
twa wileńskiego z dziedziny budownictwa 
betonowego i żelbetowego, urządzony stara- 
niem Urzędu Wojewódzkiego przy wydatnej 
pomocy Związku Polskich Portland-Cemcn- 
tu. 

Odczyty urozmaicone były  wyświetla- 
niem licznych przezroczy i kilku specj. 
nych filmów Uczestnicy kursu mieli moż 
ność zwiedzić roboty, prowadzone przez 

   
Dy 

rekcję Robót Publicznych, przy budowie że- 
lazobetonowego przepustu, betoniarnię me- 
chaniczną miejską oraz będący w budowie 
gmach Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Kurs otworzył inauguracyjny odczyt dy- 
rektora robót publicznych inż. Zubelewic. 

  

   Prelegentami byli pp. inż. H. Wąsowicz, 
Masłowski, inż. Smorygo oraz. p. Szajbo. 

Kurs zgromadził powyżej 40 słuchaczy. 

Zjazd kierowników Pow. 
Zarządów Drogowych. 

Dn. 31 sierpnia w Wil. Urz. Wojewódz- 
kim odbył się pod przewodnictwem p wice 
wojewody M. Jankowskiego, w obecności 
delegata Sztabu kpt. Nosowicza, dyrektora 
robót publicznych inż. Zubelewicza, naczeł- 
nika Oddziału Drogowego inż. Sokołowskiego 
i inżynierów Oddziału Dmogowego, zjazd kie 
rowników Powiatowych Zarządów Drogo- 
wych oraz ich zastępedw. 

Tematem obrad zjazdu było omówienie 
najaktualniejszych zagadnień z dziedziny g'- 
spodarki drogowej województwa wileński * 
go. Specjalną uwagę poświęcono sprawie «r 
ganizacji robót szarwarkowych. które w о- 
becnym czasie mogą tak skutecznie wpłyn 
na polepszenie stanu dróg, zwłaszcza gru 
towych. Kierownicy Zarządów Drogowych zio 
żyli szczegółowe sprawozdania ze stanu to 
bót w roku bieżącym oraz otrzymali instruk- 

cje co do dalszych robót i zalecenia cai- 
kowitego wykonania zamierzonego tegorocz- 
nego programu robót. 

Statut funduszu pomocy 
bezrobotnym. 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej o utworzeniu Funduszu Po 
mocy Bezrobotnym. opracowywany jest obe” 
nie statut Funduszu. Prace te ukończone 20- 
staną już niezadługo i prawdopodobnie w po 
łowie września prezes Rady Ministrów zat- 
wierdzi statut Funduszu Pomocy Bezrobol 
nym. 

Następnie w ciągu września mianowan: 
zostanie 15 członków komitetu naczeln 
Funduszu. oraz trzech członków dyrekcji. 

  

  h 
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Do A. E. Frenumeratorėn i Ezytelnikės! 
. Przypominamy, že prenumerata wynosi obecnie. TYLKO 3 ZŁ. 
Żadne zniżki ani rabaty od tej sumy nie są stosowane, a tembar- 
dziej nie są upoważnieni do udzielania zniżek nasi inkasenci. 
Równocześnie przestrzegamy przed wpłacaniem prenumeraty oso- 
bom, które podają się za naszych inkasentów, mimo, że nie posia- 
dają pisemnego upoważnienia. 

  

ADMINISTRACJA. 

    

NIKA 
  

| = “= Dziś: Stefana. 

Piątek: || pios Szymona. 
2 ! 

JĘ Wschód słońca  g. 4 m. 28 
Wrzesień | ZEGARA 2 206010 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 1/IX — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia  +- '6C. 
> najwyższa +- 200 C. 

= najniższa + 9° С. 

Opad: — 

Wiatr: północno-wschodni. 
Tendencja: lekki wzcost. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Wojewoda pomorski w Wilnie. Wiezo- 

raj przybył do Wilna wojewoda p. Stefan 

Kirtiklis. Ś 

P. Wojewoda złożył szereg wizyt, a mię 

dzy innemi był podejmowany herbatką przez 

p. wojewodę Beczkowicza. й 

Pobyt p. Kirtiklisa w Wilnie — Pry- 

wanty. ' (zi 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazimierz 

Szelągowski powrócił z urlopu wypoczynko 
wego i objął Arzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Spis poborowych rocznika 1912. W 

dniach najbliższych Magistrat m. „Wilna roz 

plakatuje po mieście obwieszczenia, wzywa 

jące mężczyzn, urodzonych w 1912 roku da 

zgłoszenia się do spisu poborowych. Zainte 

resowani winni już obecnie zabiegać o uzy 

skanie potrzebnych przy zgłoszeniu do tego 

spisu dokumentów, a mianowicie metryk: 

urodzenia i dowodu zamieszkana w „Wilnie. 

Metryka urodzenia może być zastąpiona in 

nym dowodem urzędowym, stwierdzają A 

miejsce i datę urodzenia, imiona PR 

it. p. z 

A Zasiłki rezerwistom. Wydział Wojsko 

wy Magistratu m. Wilna kontynuuje wypłatę 

zasiłków rezerwistom, powołanym w b. r. 

na ćwiczenia wojskowe w wypadkach gdy 

pozostała rodzina poniosła wyraźny uszczer 

bek w środkach egzystencji. ; 

Osoby. pragnące ubiegać się o ten zas! 

łek, winny zgłaszać się do Wydziału wojsko. 

wego Magisratu, gdzie uzyskają wyczerpu 

jące informacje. A (z) 

— Najbliższe posiedzenie Komisji Pobo 

rówej. Na dzień 7 bm. wyznaczone został» 

dodatkowe posiedzenie Komisji Poborowej. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy ul. 

Bazyljańskiej od godz. 8 rano. Stawić się 

mają wszyscy mężczyźni stale zamieszkali 

na terenie m. Wiilna. Oczywście obowiązek 

stawiennictwa dotyczy jedynie tych męż 

czyzn, którzy we włyściwym czasię z jakich 

kolwiek powodów nie uregulowali swego sto 

sunku do wojska. (z) 

  

  

— Tydzień P. C. K. Wileński oddział Pol 

skiego Czerwonego Krzyża organizuje od 27 

września do 3 paźdŃernika tydzień P.O; R, 

WI roku bieżącym tydizeń ten ma być prze 

prowadzony w szerszym zakresie. (21 
    — Plakaty o sądach dor jych na tere 

nie Wilna. W związku z wejściem w życie 

nowej ustawy karno - sądowej władze ad 

minisratcyjne rozplakatowały na terenie mia 

sta obwieszczenia o sądach dorażnych. Na 

podstawie nowej usatwy karno-sądowej pod 

sądy doraźne podpadają następujące przestę 

pstwa: morderstwa rabunkowe, rabunki, za 

bójstwa polityczne, zamachy na instytucje 

użyteczności publicznej, państwowe, wojsko- 
we, zamachy sabotażowe, kradzieże z wła- 

maniem przy udziale bandy uzbrojonej, za 
machy na osoby  urzqdowe. podpalenia, 
zbrodnicze spowodowanie pówodzi, zalania 

wodą cudzego mieniy, przechowywanie broni 

palnej i wybuchowej i t. p. 
Zaznaczyć należy, iż paragrafy kóre 0- 

piewały od 5 lat kary wzwyż w poprzedniej 
ustawie karnej obecnie grożą karą śmierci, 

lub dożywotniem więzieniem. (z) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Rozpoczęcie roku szkolnego w szkol- 

nietwie wileńskiem. Wczoraj w szkołach śred 

nich i powszechnych rozpoczął się oficjalnie 

nowy rok szkolny. W dniu tym wszystkie 

szkoły odremontowane przyjęły po wakac- 
jach młodzież szkolną. Przed rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego młodzież w_ koś 
ciele św. Jana i in. świątyniach wysłucha - 
ła Mszy św. potczem w szkołach odbyły się 
wstępne lekcje. 

Wi związku z rozpoczęciem roku szkol- 

= 

WIRGIL MARKHAM. 

  

nego w sklepach piśmiennych i księgarNach 
znacznie ożywił się ruch. 

  

    
Młodzież kup materjały piśmienne, 

książki. podręczniki szkolne. W wielu wypad 
kach młodzi amjenia stare podręczniki 

  

na nowe za odpowiednią dopłatą. Czynią to 
przeważnie uczniowie urzędników i nieza- 
możnych rodziców. (z) 

— Wieczorowe przedszkele z pierwszym 

rokiem nauczania im. Jana Łaskiego, konces 

jonowane przez Kuratorjum Szkolne „istnie 

jące od r. 1931, p nuje zapisy codziennie 

na rok szkolny 193 w godzinach 16 — 18 

Zawalna 1 m.2 
Ilość miejsc wolnych ograniczona. 
Przy Przedszkolu znajduje się ogródek, 

przytem każde dziecko ma własną grząd ° 

Opłata umiarkowana ze względu na ogól 
5. 

zątek zażęć 6-go września r. b. 

— Kcedukacyjne Wieczorowe Kursy Ma- 

turalne przy Gimnazjum im. J. I. Kraszew- 

skiego w Wiilnie, ul. Ostrobramska 27, zało- 
żone w roku 1926. Uprawnione przez Ku- 
ratorjum O. 5. W. Nr. 1I-31078. Typ huma- 

nistyczny i mat.-przyrodniczy. System pół: 

roczny. Program gimnazjów państwowych. 

Początek roku szkolnego 5 września o godz 

17.  Kancelarja czynna w godz. 9—13 i 

17—19. 

— Uprawi 

  

   

   

  

    

   
   

  

ienia wojskowe dla 4-letnich 

Szkół Handlowych. "W Dzienniku Ustaw 

R. P. z dnia 27 lipca r. b. Nr 64 poz. 601 

zostało ogłoszone zarządzenie pp. ministrów 

MW. ROE ON Spraw  Wiojskowych 

przyznające  odrx nie su wojskowej, 
oraz prawo do skrócknej służby w szkołach 
podchorążych, uczniom czwartej klasy 4-let 
nich Szkół Handlowych órych kilka znaj- 
duje się na Wileńszczyźnie. Jak nas infor- 
mują Szkoła Handlowa im. St. Staszica 
M. Landsbergowej (ul. Dąbr kiego 1) na 

tej podstawie wykorzystała swoje uprawnie- 

nia tak, że uczniowie, którzy podlegali po- 
borowi otrzymali odroczenia aż do ukoń- 
czenia szkoły. 

IX. Tydzień L.O P.P. 

W niedzielę dnia 4 września Za 

rząd Komitetu Wojewódzkiego L. O. 

P. P. rozpoczyna swą doroczną impre 

zę — IX Tydzien L: O, P, B. 

Celem tygodnia jest zebranie no 

wych šrodkėw na prowadzenie rozpo 

czętych prac w dziedzinie rozbudowy 

polskiego lotnictwa i organizacji o 

brony przeciwlotniczo—gazowej. V 

tym celu przeprowadzony zostanie 

szereg imprez dochodowych, które po 

myślane są w ten sposób żeby przy 

najmniejszych kosztach organizacyj 

tych zapewniały jak największy : 

gwarantując równocześnie możność 
Jak najściślejszej kontroli. 

Podstawowemi imprezami docho 
dowemi będa mareczki L.O.P.P. w 
cenie 5, 10, 20 i 50 gr. naklejane na 

rachunki, podania, zaświadczenia, bi 

lety teatralne i kinowe oraz listy o 

fiar przesłane właścicielom n'erucho 

mości z prośbą o zbieranie ofiar od 

poszczególnych lokatorów. 
Nie wątpimy też, że wszyscy ztch 

cą choć najdrobniejszą ofiarą przy 

czynić się do rozwoju Ł. O. P. P. i do 
realizacji naszych zamierzeń. 

Jakie kategorie emigrantów 
mogą wyjechać do Stanów 
Zjednoczonych Am. Półn. 

Dowiadujemy się że obecnie jedynie czie 
ry kategorje emigrantów otrzymać mogą zez 
wolenie na wyjazd do Stanów Zjednoczonych 
Am. Półn. Wyjechać mogą mianowicie żony 
i mężowie obywateli amerykańskich, rodzice 
i dzieci obywateli amerykańskich, reemigran 
ci, którzy przybyli do Polski na krótki okres 
czasu i posiadają ważne zezwolenie na pow 
rót, wreszcie osoby urodz. w Stanach Zjedn. 

i posiadające tmerykański paszport. 
Ze względu na panujące w Ameryce bezro 

bocie, rolnicy i inne osoby pragnące wyjech: 
do krewnych, narazie wiz nie otrzyniują. Z 
tych samych względów utrudnony jest wy 
jazd żon i dzieci, udających się do swych mę 
żów i ojców nieobywateli amerykańskich, 
przebywających w Stanach Zjednoczonych 

  

    

      

  

   

     
  

  

   
   

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Skinąłem głową. 
o, to chodźmy. O ile auto nie 

będzie już otwarte, to ty je otworzysz 
Nikt nas nie zobaczy, a jeżeli nawet 
zobaczy, to spostrzeżenie, że wsadzo* 
no pijaka do taksówki, nie zrobi w 
tym zaułku sensacji. 

Wyniosłem Stemholzera do hallu, 
gdzie Józefina zgasiła światło i. otwo- 
rzywszy drzwi na dwór, wyszła za 
mną. Trzymałem go w ten sposób, że 
wisiał mi na rękach u boku, wlokąe 
nogami po ziemi. 

Przebyliśmy szybko pięćdziesiąt 
kroków, dzielących nas od taksówki 
Siekł drobny deszcz. Okna domów by 
ły pozasłaniane. Minęła nas jakaś pa 
ra, ale nie wiem, czy na nas wogóle 

spojrzała. Szczęście nam sprzyjało. 
Szofer rozglądał się właśnie za właś 
cicielem Buicka, tarasującego mu dro 
ue, tak że władowaliśmy nasz ciężar 

  

  

do samochodu bez żadnego kłopotu. 
Nie zapomniałem zaciągnąć firanek. 

Ułożywszy upiornego pasażera w 
kącie od strony ulicy, wyskoczyłem 
na chodnik i ująłem Józefinę za ręce. 

Były zimne jak lód. 
— Dziękuję — szepnąłem z ustami 

przy jej uchu, — Jesteś dzielna dziew 
czyna. Z resztą dam sobie radę sam. 

— (o zrobisz? 
— Szofer będzie miał niemiłą nie 

spodziankę. Pożyczę od niego auto. 
-— Jakto? 
— Może uda mi się — rzekłem, 

słuchając głosu szofera, pomstującego 
o dwa domy dalej — dokazać takiej 
sztuki, że miasto pochowa tego nie 
boraka, 

— Nie rozumiem. 
— Wywiozę go za popielisko na 

przedmieściu waszyngtońskiem, wy 
kopię płytki '-dół i przysypię, a jutro 

   

  

КОВ лЕВ 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Dzisiejsza premjera „Handłarze sławy* 
w Teatrze Lutnia, Dziś w piątek 2 września 
o godz. 8 m. 15 ukaże się po raz pierwszy 
arcywesoła komedjo-satyra Marcelego Pag 

3 „Handlarze sła- 
. Whikliwa reżyserja, znakomitego arty- 

sty i reżysera teatrów warszawskich, p. J. 
Boneckiego, który zarazem kreuje jedną z 
ról naczelnych wydobywa z tej komedji 
wszystkie walory sceniczne. Udział biprą 

najwybitniejsze siły zespołu z p. Janem Bo 
neckim na czele. kóry po wygraniu tej sztu 
ki opuszcza Wilno. 

Jutro ennie „Handlarze slawy“. 
— Rewja „Tylko dia dorostych“ w Teat- 

rze Letnim. I4łiś, w piątek 2 września o go- 
8.15 po raz ostatni ujrzymy 

ę „Tylko dla dorosły 
a duże powodzenie dzięki ewoluc- 

jom tanecznym Ney'ów, humorystyczno-sa- 
tyrycznym piosenkom Boruńskiego oraz dos 
konałym produkcjom całego zespołu pp.: 
Kozłowskiej Sempolińskiego, Sulimy - Jasz 
czołta, których publiczność darzy rzęsiste- 
mi oklaskami. 

     

   

    

  

    
      

   

  

    
  

    

    

    

Zniżki i kredytówki ważne. 
Jutro, w sobotę 3 v nia o godz. 8 m. 

15 premjera nowej rewji p. t. „Publiczność 
ma głos* w wykonaniu całego zespołu, arty 
stów teatru Morskie Oko. J 

— Popełudniówka niedzielna w Teatrze 
Letnim. Wi nadchodzącą niedzielęi dn. 4 
września o godz. 4 m. 15 dana będzie jaka 
popołudniówka doskonała rewja „Tylko dla 
dorosłych”, z duetem tanecznym Ney*ów. 
świetnym piosenkarzem Boruńskim oraz ca 
łym zespołem. 

Ceny popołudniowe. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 2-go września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu, 15,10: Program dz. 
15,15:  Muzyka—Wesołe piosenki (płyty). 
15,3 Kom. met. 15,50: Muzyka niemiecka 

     
    

  

(płyty). 16,30: Kom. Wil. Tow. Org. i Kółek 
Roln. 16,40: Kultura staropolska (odczyt). 
17,00: Koncert. 18,00: „Na norweskich fior- 

  

odcz. 18,2 dach“    Muzyka taneczna. 19,15: 
. 19,30: Program na sobo- 

: Prasowy dziennik radjowy. 19,45: 
с rolniczej krajowej i zagra- 

: Koncert. 20,55: Idealny ra- 
z — felj, 21,10: D. c, koncertu. 

21,50: Kom. 22,00: Muz. tan. 22,40: Wiad. 
sport. 22,50: Muzyka taneczna, 

   
     

  

SOBOTA, dnia 3-go września 1932 roku. 

у 10: Program dz. 
i operowej (ply- 

y). 15,25: 15,30: Wiad. wojsko 
we. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,05: Kon- 
cert życzeń (płyty). 17,00: Koncert. 18,00: 
Nabożeństwo z kaplicy Ostrej Bramy w Wil- 
nie. 19,00: Lotnictwo komunikacyjne—odcz. 
19,15: Tygodnik litewski. 19,30: Program na 
niedzielę. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 

   

  

  

    

    

        

   

19,45: w rytmie stuleci — pos. 
20.00: Muzyka lekka. 21,00: Na widnokręgu". 
21,15: Mu: a lekk 21,50: Kom. 22,00: 

Koncert opinowski. 22,40: Wiad. sporto 
we. 22,50; Muzyka taneczna. 

WĄYVTRKMI RADIOWE. 

ODCZYT W. PIOTROWICZA. 

O godz. 16,40 rozgłośnia wileńska tran- 
smitować będzie na wszystkie stacje odczyt 
p. Wiktora Piotrowicza p. t. „Kultura staro 
polska*. Prelegent omówi pracę zbiorową 
uczonych polskich, wydaną w związku z 
obchodem rocznicy Kochanowskiego i zawie 
rającą szereg podsatwowych studjów do ba 
dań nad kulturą staropolską, 

   
  

PIĄTEK SYMFONICZNY. 

O godz. 20 orkiestra Polskiego Radja pod 
batutą Emila Młynarskiego wykona uwerta- 
rę Wagnera z opery „Trannhauser*. następ 
nie uwerturę do „Flisa* Moniuszki — mist- 
rzowski fragment z małogrywanej opery 
twórcy „Halki. Nowszą muzykę w progra 
mie reprezentuje „Sinfonietta* Piotra Per- 
kowskiego. 

Na zakończenie — dobrze znana symfonia 
A-dur Beethowena. Solistką tego koncertu 
będzie świetna śpiewaczka p. Żmigród Fe 
dyczkowska, która odśpiewa arje operowe 
Wagnera i arję z „Halki”. 

W! przerwie koncertu red. Jan Piotrow. 
ski w feljetonie p. t. „Idealny radjosłuchacz* 
przedstawi wizerunek słuchacza radjowego, 
który odpowiednio wybierając audycje rad- 

jowe z programu, czerpie z radja to tylko, 
co mu przynosi korzyść i zadowolenie. 

SPORT 
WIOŚLARZE NA START! 

Dziś o godzinie 9 rozpoczynają się na Wilji 
międzyklubuwe regaty wioślarskie, Finały od- 
będą się w niedzielę, lecz dzieęjsze przedbie 
gi będą pierwszym sprawdzianem zmiany 
formy, jaka zaszła u osad lub poszczególnych 

rzy od regat wiosennych o mistrzostwo 

     

    

Wilna. 
Kluby wioślarskie Wilna: AZS, 3 B. Sap., 

3 p. a. c., Pogoń, PKS. i Wil, TW. greńjal- 
nie stanęły do zawodów. Dotychczas najw: 
cej biegów zostało obsadzone przez AZS. i 
Pogoń. 

Oceniając możliwości zwycięstwa poszcze 
gólnych klubów, możan jedynie zaznaczyć 

  

rano zwalą na nie tonny popiołu. W 
przyszłym roku powstanie na jego mo 
gile plac golfowy. 

Na Boga, Terry, zrobiłbyś to? 
Czy nie lepiej rzucić ciało do rzeki? 

— Ryzykowne, jużby je może ju 
tro wyłowiono. Tak będzie bezpiecz 
niej. Muszę się teraz śpieszyć, moja 
maleńka. Jeżeli ten idjota szofer zaraz 
nie wróci... 

Ale zjawił się na moje wołanie mo 
mentalnie. Józefina położyła mi ręce 
na ramionach i zajrzała w oczy. Po 
całowałem ją, szepcąc: 

— Zamknij dom i jedź zaraz do 
matki. 

— No, chyba! — odparła, odsuwa 
jąc się od auta. — Bywaj, Terry! Ju 
tro się zobaczymy. 

  

  

— Pa, mała! — odparłem, lokując 
się obok ciała. — Aleją dziesiątą i 
prosto — rzuciłem szoferowi. —: Po 
tem Promenadą i Broadway'em. 

I ruszyliśmy. 
Uplanowałem sobie, że z Broad 

way'u każę skręcić ku rzece i zatrzy 
mać się w jakiem mało oświetlonem 
miejscu. Tu zastosowałbym rewolwer 
Peru i, steroryzowawszy szofera, ka 
zał mu wysiąść, poczem związałbym 
go i zostawił na ziemi, a sam pojechał 

Ww kL E NS KI 

3 B. Sap. posiada wiele możliwości zgarnię- 
cia lwiej części punktów. * saperów — 
Witkowski z ięży oczywiście. Podobnie 
czwórki półwyścigowe powinny stać się łu- 
pem saperów. 

  

     

3 p. a. c. posiada dwie dobre osady w 
czwórkach półwyścigowych. Systematyczny 
letni trening artylerzystów powinien im za- 
pewnić sukces w kilku biegach. 

AZS. zapewne odniesie zwycięstwo w bie- 
gu pań. aczkolwiek czwórka panów prezentu 
je się również niźlę O powodzenie Akademi. 
ków mogą zresztą zadecydować przedbiegi. 

Z osad Wił. T. W. wyróżnia się dodatnio 
osada wagi lekkiej, w Pogoni zaś dwójka na 
cztery krótkie. 

Powyższe omówienie nie obejmuje zawod 
ników grodzieńskich, którzy mogą przekre- 
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Oziši — 

GARY C00PER 
Ciaudette Colber 

NAD PROGRAM: Miłość a obowiązek * 

Dfwięk. Kino - Teatr 

HELIOS | 
Wilońska 38, tel. 9-26 

W kronice 
filmowej 

ślić rachuby pewnych osad wileńskich na zwy 
cięstwo. „tj. 

„ NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE. 

W dniu 4 bm. K. S. DRUKARZ rozegra 
na boisku 6 p p. Leg. przy ulicy Antolskiej 
mecz z lidzkim P. K. S-em. Spotkanie to za 
decyduje o tem, która z wyż 
drużyn przedostanie się do kl. A okręgu wi- 
leńskiego. 

Pierwsze spotkanie tych klubów odbyło się 
w ubiegłą niedzielę w Lidzie i przyniosło 
Drukarzowi bezap: yjną wygraną w stosun 
ku 6:1. Nałeży sądzić, iż 4 bm. Drukarz grając 
w Wilnie wykaże niemniej: ambicję, n 
miało to miejsce w Lidzie. Zresztą o ambic, 
i zaciętość Drukarza możemy być spokojni, 
gdyż pod tym względem przewyższa on pew 
ne kluby naszej A klasy. 

  

   

  

   
    

      

    

  

   

      

    

Przebój 1932/33 roku. 

i ur. partn. 
Chevaliera 

w.najn. arcytil- 
mie dźwiękow. 

Piękny dramat miłosny. 

j wymienionych * 

Nr. 199 (2442). 

Silnym punktem Drukarza jest przede- 
wszystkiem bramkarz Bartoszewicz, pomimo 

niskiego wzrostu nie obawiający się piłek gór 
nych. Brak techniki poszczególnych graczy 
rekompensuje szybkość i zaciętość. Należało 
by jedynie zwrócić poważną uwagę na brak. 
współgrania pomiędzy poszczególnemi linja- 
mi drużyny. Niestety, nawet A klasowe drw 
żyny posiadają tą wadę. 

Mistrz Wilna 1 p. p. Leg. wyjeżdża do- 
a, by powtórnie zmierzyć się tam z 

4 d. Chociaż atutami mistrza Polesia bę: 
dą: v ne boisko i publiczność oraz zmę- 
czenie wilnian podróżą, sądzimy jednak, iż 
nie zdołają one wyrównać różnicy klasy, 
dzielącej 1 p. p. Leg. od 4 d. s. p. 

Legjoniści powinni doło: wszelkich sił, 
by pokazać obcej publiczności jak gra i zwy 
cięża mistrz Wilna. wj. 

Вга 

   

        

Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bohater filmu „MAROCCO“ 

Kapitan Whalan 
Emocionująca gra. 
Sztuka filmowa 

ceny znižone. 

Zamach na prezyd. Doumera, zabójca Gorgnłow ate. 

Czerwonego Krzyża”. Na 1-szy 
Początek o g. 4ej, ostatni 10 20 

  

Dziś tylko dla kobietł 

Wielki film seksualny p.t. $więk. Kino - Teatr 

Aollywosd 
% ekiew. 22, tel. 15-28 | 

  

NAD PROGRAM: 
  

Szampańska 
medja dźwiękowa 

ko- 

Jak powstaje człowiek 
Film rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między męzczyzną i kobietą. 

Z a r ój M i4o š £ i Początek o godz. 4-ej. Ceny normalne: 

  

Dziśl Niebywała sensacja! Wyświetlamy film poraz pierwszy na 
dźwiękowe Kino | 

CASINO 
Wiatka 47, tel. 15-41. | 

Ceny od 25 gr. 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tragedja na luksusowym 
okręcie, bankructwo wielkiego Trustu, walka dwóch przestępc 

W rolach głównych: EOMUND LOVE, LOIS MOREN, Freta Hissen i John Hallidzy. 
NAD PROGRAM: Dźwiękowy. dodatek Foxa p. t. 

Początek od godz. 4, 6, 8 i IO w święta od godziny 2-ej. 

Transatlantic 
PRZBUDZENIE SIĘ WIOSNY. 

  

DZIŚ 2 czołowe komedje w jednym programie! 

1) Ulubieńcy publiczności, komicy charakterys- 
tyczni, jedyni w swoim rodzaju 

Święk. teatr świetiny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 | 

  

2) Niezró- 
wnany 
komik SLIM 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy. 

w świetnej srcywe- 
sołej komedji z ży- 
cia wojskowego p.t. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

COKN i KELLY 
znowu jako wiecznie kłócący się współnicy i przyjac. w najnow. 100% dźwięk. kom. z cyklu „Zięć firmy Cohn= 

PLAJTA FIRMY COHN (Cohn i Kelly w Afryce) 
nem tle pomiędzy ludożercami Afryki i handlarzami kością słoniową. 

Dwaj pechowcy 

Większa część akcji od,. 
grywa się na egzotycz-- 

Moc nader komicznych scen. 

Początek o godz. 4, 6, 8i 101% 
Ze względu na wysoką wartość artystyczną — filmy dla młodzieży dozwolone. 
  

  

  

RESTAURACJA 
„ZIEMIANSKA“ 

Wilno, ul. Mickiewicza 9, tel. 1282. 
Mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Publiczność, iż 

z dniem |-go września uruchomiliśmy bufet systemem 
barowym po cenach znacznie zniżonych, -oraz w lo- 
Kaki nak Fo neettować Sbediżkejrnny B 
banjolowo-jazzowy pod dyrekcją ulubieńca publi- 
cznošci p. H. Torwirta. 

Zespół ten dotychczas cieszył się ogromnern po- 
ло оОНЕ ср miasSERIRYJeki zBan) EŃ 
z koncertów Radjostacji Poznańskiej. Koncert co- 
dziennie od 14 do ló-ej i od Żl-ej do 130 w nocy, 
na który uprzejmie zaprasza 

DYREKCJA 
  

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia i grempiarnia maszynowa 

„EXPRESS'— Wilno, gel: 17-00 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześnie 
ŚlkurzarGbikwia ztaapiija mategaly oda! pźczeba: 
niu, odparza plusze, plisuje, reperuje ubrania, odna- 
ra Ebpalui ei GORE robotą bei dapiai, do dorai 

wykonuje wszystko 
TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

Zwróćcie się do „EX PRESSU* — telefon 17 00 
— Proszę się przekonać! — 

PIWOWAR 
z 33-letnią praktyką, szkołą fachową ber- 
lińską, szuka posady jako kierownik w bro- 
warze albo większej słodowni. Jest rodzo- 
nym górnoślązakiem, mówi po polsku i nie- 
miecku. Oferty do „Kurjera Wileńskiego" 

pod „Piwowar* 

- ° 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 9 września 1932 roku o godz. I0-ej rano 
w Wilnie, przy ul. W. Pohulanka Nr. 3, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Chany z Goldań- 
skich Glikmanowej majątku ruchomego, składającego 
się z urządzenia sklepu i towarów kosmetycznych, 
oszacowanego na sumę zł. 4822 gr. 95. 

795/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Urządzenie szkolne 
całkowie do sprzedania lub częściowo 

(biurko, szafa bibljot., stoły, stoliki a la Montessore, 
taborety, katedry, krzesła, tablice!. * 

Ace НОНЕ ООО SZysykowskiESR EE Taak 26, 
m. 1, od godz. 2 do 5 po poł. 

  

  

    

i Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny į 
s i m. LIDA 

į J. Mitanowicza Mackiewicza 14 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 
inne robots zako eOCO |Schułk wobódząck 
Ładowanie i naprawa akumulatorów. 
— Robota solidna. — Ceny umiarkowane. — $ 

$ 
  

NAJMODNIEJSZY KOM 
PLET POKOJU JADAL 
NEGO. Wzorowe warsz 
taty mebl. „„Pomoc Pra 
cy*, Wilno, Subocz 19, 
tel. 198. 

DOM 
do wynajęcia 

przy ul Sierakowskiego 4, 
z 10 pokoi, korytarzowy 
system, wszelkie wygody, 
ogródek. Nadaje się na 

biuro, szkółkę i t. d 
Informacje: uł. Kasztano- 

wa 5-2, tel. 16-75. 

Do wynajecia 

lokal 
przy ul. Wileńskiej 20 

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią, ła- 
zienka. Adres: Mickiewi- 

cza 29, m. 4 

Do wynajęcia 
2 pokoje z używalnością 
kuchni i osobnem wejš 

ciem na I piętrze. 
ul. Wileńska Nr. 26—-8. 

Pokój 
dla uczących się do wy- 
najęcia ul. Subocz 6—3 

(róg Wielkiej). 

2 duże pokoje 
ze wszelkiemi nowoczes- 
nemi wygodami,telefonem 
do wynajęcia, możno z 

pełnem utrzymaniem. 
Teatralna 4 m. 8, telefon 

12—33. 

  

  

  

        

Jil zk obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja), 

oraz kłasyczne 
łacina i grecki. 

Przygotewywanie do 

Mality | egzaminów 
w zakresie szkół Średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b pioles, 
gimn. oraz absolw. U. S.B, 

Zgłoszenia do Redakcji 
pod „Egzaminy*. 

BARDZO TANIE 

MEBLE! 
DO SPRZEDANIA szafy 

i meble kuchenne. Wzorce» 

we warszłaty. 

Wilno, Subocz 19, tel. 198: 

Uwaga!!! 
Każdy może zarobić 20— 

zł. dziennie przy sprze- 
daży artykułu domowego» 
zgłoszenia: Wilno, ulica 
Belwederska 12 m. 3 6. 

10—12 codziennie. 

  

    

  

  

MŁODA DZIEWCZYNA. 
lat 21, kat., za skromnen» 
wynagrodzeniem _ poszu-- 
kuje pracy w  charakt.. 
sprzedawczyni, kelnerki 
robotnicy fabrycznej łu» 

usługi u samotnego. 
Oferty „Kurjer Wileński** 

pod 573. 

    

  

UCZENICA POSZUKUJE 
LEKCYJ. Warunki bar 
dzo dogodne. Oferty „Ku- 
rjer Wileński* pod ucze 
nica, 

Okazvinie! 
Sprzedam kuchenkę nik 
lowaną. Wileńska 33—4. 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 tal. 567. 
od godz, 8—1 1 4—5, 

Akuszerka 

Maria Laknėromė 
grzyjmuje od 9 do 7 wiecu 
lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

  

  

  

    
Grupa studentów 
przygotowuje do matury,. 
do egzaminów ze. wszyst-- 
kich przedmiotów w 
zakresie gimnazjum, 
szkoły technicznej oraz: 
do wsiępnych egzaminów 
konkursowych na poli. 

technikę, 
Micsiewicza 19- 31. 

Kotkirasowe 
(angorki) 

do sprzedania 
Wileńska 4—10 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk.* 

МУ 
belzijskie FN. i an- 
gielskie „Matchless” 
nowe i używane 
Przedstawicielstwo 
na Wileńszczyznę 
Wilno, Wilefska 10 

  
  

  

  

na popieliska, dokonač obrzędu pog- 
rzebowego. W stosunku do szofera by 
ła to brzydka sztuka, lecz nie mogłem 
narazie wymyślić nic lepszego. 

Przy skręcaniu w Aleję Dziesiątą, 
trup, który do tej chwili zachowywał 
się bez zarzutu, kiwnął się na siedze 

niu i jego lepkie czoło zetknęło się z 

moją szyją. 
Ni z tego ni z owego porwał mnie 

paroksyzm  histerycznej wesołości, 
którą opanowałem z największym 
trudem, Nieraz miałem do czynienia 
z umarłymi, ale nigdy z tak dziwnym 
jak ten. Czoło jego było ciągle wilgot 
ne i wcale nie zimne. Miałem więc po 
chować żywego człowieka. 

Pewnie wskutek wielkiego zdener 
wowania odkrycie wydało mi się ko: 
miczne. Może byłem bliski obłędu. Czy 
dzięki zastrzykom morfiny, czy jakiej 
innej przyczynie, w trupie kołatała się 
jeszeze iskra życia. Dusząc się z wew 
nętrznego Śmiechu, rozwiązałem splot 
szmacianego sznura na gałce laski i 
wyciągnąłem ją z za ubrania mego mil 
czącego towarzysza. Następnie kaza 
łem jechać szoferowi do najbliższej 
apteki, skąd zatelefonowałem do Mau 
ry'ego. Gardło mi się ściskało ze śmie 
chu mdłości. 

— To ty, Maury? — wyjąkałem. 
Mówi Jerzy Peters. Nie wściekaj się, 
że to ja. Byłeś kiedyś w służbie sani 
tarnej? Prawda?Masz znajomych leka 
rzy? Znasz jakiegoś sławnego, który 
ma dziś dyżur w którym ze szpitali? 
Doskonale. Słuchaj Maury, nie mam 
czasu na wyjaśnienia. Spotkamy się za 
kwadrans w Alei Trzeciej. Będę tam 
czekał w taksówce. Nie, do djabła, z 
brydżem! To nie żarty, mój drogi! Nie 
jestem pod gazem, lecz w trudnej sy 
tuacji. Będę czekał w Alei Trzeciej o 
jeden blok na południe od szpitala. 
Wiem, że chlapie. Ubierz się w kalo 
sze, cukrowy pajacu. Do widzenia! 

Rozłożyłem Stemholzera na calėm 
glownem siedzeniu, a sam usadowi 
iem się na składanem siedzeniu od 
przodu i podałem szoferowi nowy kie 
runek. Podtrzymując osuwające się 
ciągle ciało, obmyślałem bajeczkę dla 
Maury 'ego. 

Nim oczom ukazała się na rogu uli 
cy jego wysmukła sylwetka pod para 

solem, już miałem bajkę gotową. Man 
ry nosił bródkę a la Van Dyck i miał 
różne Śmieszne przyzwyczajenia i 
uprzedzenia (np. nie znosił deszczu), 
lecz poza tem był zacny chłop i 
miał wobec mnie dług wdzięczności za 

to, że podjąłem się kiedyś dla niego 
pewnego wywiadu. Stale mi za to dzię: 
kował. 

Wyskoczyłem z taksówki jeszcze w 
w biegu i nie tracąc czasu na powita- 
nia, odciągnąłem go na stronę i rzek- 
łem szybk oi cicho w samo ucho: 

— Maury mam tam w aucie Stem: 
holzera. Wiesz, kto zacz? Cały pokra. 
jany, może nawet dogorywa. Domyś. 
lam się, kto to zrobił, ale wolę, żeby: 
to się nie rozeszło. Musisz mi pomóc.. 
rozumiesz ? 

— (o mam rozumieć? — odrzucił 
tonem niepokojącego wyzwania. 

—Wsiądziesz do tej taksówki i za: 
wieziesz go tu do szpitala. Nie podasz 
jego prawdziwego nazwiska. On nie 
ma żadnych papierów. Zobacz się z 
naczelnym lekarzem i nagadaj ma, co 
ci się podoba, byle tylko nie było w 
tem słowa prawdy. Dodaj, żeby pac: 
jentowi nie wierzył. 

Maury przyjął to spokojnie i tylka» 
zapytał: 

— A jeżeli on umrze? 

(D. c. n.) 

Ee 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 
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