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Alzatczycy i wilnianie. 
Niedawno wilnianie mieli możność 

słuchać w auli uniwersyteckiej wy- 
kładu prof. literatury w Strasbourgu 
p. Henri Tronchon p. t. „Strasbourg 
et IAlsace“. Dowiedzieli się z niego 
coś niecoś o bocianach i kościołach 

ałzackich. 
Prof. Tronchon zatrzymał się w 

Wilnie w przejeździe na uroczystoś 
ci jubileuszowe uniwersytetu v 
pacie, dokąd udał się, jako delegat 
francuskiego Ministerstwa Oświaty. 
Wykład prof. Tronchon został zorga 
nizowany przy pomocy konsulatu pol 
skiego w Strasbourgu za pošrednict- 
wem wileńskiego urzędu wojewódz- 
kiego drogą telegraficzną. Prof. Tron 
chon członek zarządu miejscowego 
towarzystwa przyjaciół Polski, wybit- 
na jednostka. na terenie świata nauko 
wego Alzacji, był już raz w Wilnie we 
wrześniu 1926 r. Wrażenia z tej pier- 
wszej podróży streścił wówczas w ar- 
tykule p.t. „Zmartwychwstanie Wilna 
zburzonego miasta'* w „Les dernieres 
nouvelles de Strasbourg“. Obecnie po 
powrocie z Estonji pierwszy artykuł 
prof. Tronchon, dotyczy wrażeń wi- 
łeńskich. Ukazał się on w tem samem 
pišmie p. t. „Wilno 1932“, Prof. Tron 

chon zachwyca się organizacją wykla- 
du i swojem audytorjum i podnosi z 
uznaniem stosunki intelektualne łą- 
czące wileński świat naukowy z uczo- 
nymi francuskimi. Widocznie jednak 
zacny profesor obracał się w Wilnie 

w kołach profełorów bardziej zgryźli 
wie usposobionych gdyż dosłownie 
czytamy to w jednym z ustępów jego 
kerespondencji: ..... profesor uniwer- 

sytetu polskiego, który chce wyjechać 
zagranicę, musi przedłożyć władzom 
podanie o paszport. Zezwolenie nieza 
wsze bywa udzielane, chyba — dodaj 
my z uśmiechem — jeżeli chodzi o 
profesora, który jest jednocześnie po- 
słem do Sejmu i należy do opozycji”. 

Zestawiając wrażenia z Wilna pod 
kreśla prof. Tronchon wschodni cha- 
rakter miasta, podziwia Ostrą Bramę, 
kościoły, targi i uliczki żydowskie 
oraz z pewną dozą życzliwego objek- 
tywizmu i z uznaniem dla postępów 
odbudowy miasta obserwuje uliczne 
roboty kanalizacyjne. Koresponden- 
cja kończy się zachętą do zwiedzania 
Wilna. Mimo drobnych omyłek popeł 
nionych przez prof. Tronchon wsku- 
tek wprowadzenia go w błąd przez 
widocznie słabo poinformowanych go 
spodarzy korespondencja nacechowa 
na jest szczerą przyjaźnią do wszyst- 
kiego, co polskie. 

   

  

Przyjaźń i sympatję, jaką alzat- 
czycy obdarzają Polskę, a w szczegól- 
ności Wilno, jest tem milsza i cenniej- 
sza, że nie opiera się ona, jak przy- 
jaźń Francuzów z.głębi kraju na poczu 
ciu własnego interesu. Sentyment al- 
zacko-polski ma coś w sobie z bezin- 
teresownej przyjaźni tureckiej dla Le- 
chistanu coś z piosenki „Węgier — 
Polak, dwa bratanki i do szabli i do 
szklanki'', 

Jest to tem ciekawsze, że właśnie 
najsilniejsze stronnictwo alzackie ka- 
tolicka „Union Populaire Republicai- 
ne*, pozostająca ze względu na kwest- 
ję autonomizmu, w stałej lekkiej opo- 
zycji do rządu francuskiego z najwięk 
szą życzliwością i entuzjażmem 0d- 
nosi się do spraw polskich. Nie może 
tu być mowy o jakichś podszeptach 
sfer oficjalnych. Zresztą jeżeli porów 
namy niechętne Polsce głosy francu- 
skiej prasy socjalistycznej, która na 
terenie Alzacji reprezentuje centrali- 
styczną ideę „jedności i niepodzielnoś 
ci“ z głosami katolików autonomi- 
stów cała nasza sympatja staje po stro 
nie tych ostatnich. 

Być może, że to katolicyzm obu kra 
jów jest tem wiążącem ogniwem, być 
może, że kilkadziesiąt lat wspólnej 
walki posłów alzackich i polskich w 
Reichstagu niemieckim zrobiło swoje. 
Dzsiejsi autonomiści katolicy byli 
wówczas najbardziej antyhakatysty- 
cznymi opozycjonistami. 

Polska i Wilno nie stanowią „ter- 
ra ignota“ dla przeciętnego alzatczy- 
ka, jak dla przeciętnego Francuza. Co 
dziesiąty zdolny do noszenia broni był 
w Wilnie podczas wojny. Niemcy nie 
mogli używać żołnierzy alzackich na 
froncie zachodnim, ponieważ dezer- 
terowali oni masowo żołnierze alzaccy 
znani byli w Polsce ze swej życzłiwoś 

ci dła ludności miejscowej z którą nie 
raz dzielili się swemi porcjami żyw- 
ności. Wszyscy zresztą pamiętamy rok 
1918 kiedy młodzież rozbrajała żołnie 
rzy niemieckich, alzatczycy nakładali 

trójbarwne wstążeczki i odjeżdżali z 
bronią w ręku. Albo kazano im na pró 
bę powtarzać wyrazy, których rdzen- 
ny Niemiec nie potrafi wymówić i po 
dobrem wywiązaniu się z zadania 
przyjaźnie wypuszezano na wolność. 

Między Alzacją a Wilnem istnieją 
jeszcze inne specjalne nici pokrewień 
stwa. Alzacja jest, jak polska Białoruś 
krajem językowo-mięszanym. Alzat- 
czycy, mówiący djalektem niemiecko- 
alzackim poza całą kulturą techniez- 
ną przypominają do złudzenia na- 
szych Białorusinów. Wogezy w dep. 
Bas-Rhin i Haut-Rhin podobnie jak 
niektóre powiaty Wileńszczyzny od 
znaczają się mozajką językową. Jed- 
na wieś mówi po francusku, druga po 
alzacku. To też w Alzacji podobnie 
jak w Wilnie, a w przeciwieństwie do 
wnętrza Francji i do Niemiec niema 
gruntu pod szowinistyczny nacjona- 
lizm jednej grupy etnicznej, Alżatczy- 
cy są z natury rzeczy antynacjonali- 
stami i dlatego często narażają się na 
niezrozumienie i niechęć ze strony 
Francuzów z pod Bordeau, albo z Ga 
skonji. 

My, ktėrzy potęgę polskiego šwia 
ta pracy chcemy oprzeč na pokojo- 
wem współżyciu narodów, powinniś- 
my szukać zbliżenia z elementami 
stanowiącemi zaprzeczenie niemiec- 
kiej zasady rasowej. Alzatczycy sta- 
nowią taki element w 100 proc. 

Strasbourg. 

   

St. Jędrychowski. 

JAN-KONSTANTY WYSOCKI 
Dyrektor Spółdzielcz. Banku Rzemieślników i Kupców Polskich w Wilnie 

opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu 

dnia 2 września 1932 roku w wieku lat 45. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Niemieckiej Nr. 25 do kościoła 

WW. Świętych nastąpi dnia 5 b. m. o godz. 9-ej rano, gdzie odbędzie się nabo- 

żeństwo żałobne. 
cmentarz Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 
RADA NADZORCZA, ZARZĄD i PRACOWNICY 

Spółdzielczego Banku Rzemieślników i Kupców Polskich 
w Wilnie 

Odznaczenie posła polskiego 
w Tallinie. 

TALLIN, 2. 9. (Pat). Konrad Libi- 
cki, poseł polski w Tallinie odznaczo- 
ny został komandorją Legji Honoro- 
wej. 

A jednak opuszcza Warszawę 

Warszawa 2. 9. (Pat), Pisma dono 
szą, że radca poselstwa niemieckiego 
von Rintelen opuszcza Warszawę w 
najbliższych dniach. 

Z pobytu min. Becka w Rumunii. 
Sojusz poisko-rumuński jest niewzruszony. 

BUKARESZT, 2. 9. (Pat). Móni- - 
sterstwo spraw zagranicznych  ogło- 
siło wczoraj wieczorem następujący 
komunikat: 

Rozmowy jakie odbyły się w Bu- 
kareszcie z okazji wizyty p. Becka, 
podsekretarza stanu w polskiem mini 
sterstwie spraw zagranicznych, poz- 
woliły stwierdzić pewnie wartość i 

trwałość sojuszu polsko-rumuńskiego 
Przedstawiciele obu rządów zbadali 
zagadnienie międzynarodowe, doty- 
czące ich interesów wspólnych i rów- 
noległych, ożywieni pragnieniem osią 
gnięcia wspólnym vaysilkiem konso- 
lidacji pokoju będącej najwyższym ce 
lem sojuszu, łączącego Polskę i Ru- 
mun ję. 

Minister Beck o swej podróży. 
BUKARESZT. 2.IX. (Pat.) Popołudniowa 

rządowa „Lupta* zamieszcza wywiad z mi- 
nistrem Beckiem treści następującej: 

Przyjazd mój do Bukaresztu podykto- 
wany był wielkiem znaczeniem, jakie przy- 
wiązejemy do istnienia i trwałości sojuszu 
polsko-rumuńskiego. Skorzystałem z podró- 
ży urlopowej aby wejść w kontakt z moimi 
kolegami z ministerstwa spraw zagraniez- 
nych w Bukareszcie w eelu jak najgłębsze- 
go rozwoju jednolitej współpracy między 
obu krajami. Rozpowszechnianie fantastycz 
nych wiadomości w związku z moją po- 
dróżą do Turcji przypisuję imaginaeji prasy, 
szukającej sensacji. W sprawie tej potwier- 
dzam całkowicie i ze wszystkiemi szczegó- 
łami ostatnie wyjaśnienia ministra .Gafenco 
w Senacie, Ufam, że dadzą one opinji pu- 
blicznej najlepszą i najściślejszą formę in- 
terpretowania fantastycznych pogłosek, do- 
tyczących charakteru i celu mojej podróży. 

Jeżeli chodzi o współpracę polsko-ru- 

muńską na tle rokowań © pakt nieagresji, 
kentakt między naszemi rządami był jak 
najściślejszy, podobnie jak we wszystkich 
wspólnych akcjach obu krajów. Interpreta- 
cja pewnych dzienników, jakoby sojusz pol- 
sko-rumuński został osłabiony lub naruszo- 
ny, przyjęta została w Warszawie z wiel- 
kiem zdumieniem. Poseł Szemhek sprecyzo- 
wał zaraz po podpisaniu paktu nieagresji 
punkt widzenia naszego rządu i sprostował 
wszelkie tendeneyjne interpretacje tego wy- 
darzenia. Mnie nie pozostaje nie innego, jak 
tylko potwerdzić treść tej deklaracji. 

Wirażenia, jakoch doznałem podczas byt- 
ności mojej w Rumunji, oraz kontakt z 
człenkami rządu rumuńskiego upewniły 
mniew miłej świademości, że stosunki przy- 
jaźnej współpracy rozwijają się między obu 
państwami pomyślnie. Znajduje ona wyraz 
w objawach sympatji dla Polski w Buka- 
reszeie, cenionych i odpłacanych wzajemno- 
ścią w Warszawie. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Naprężenie w Szanghaju wzrasta. 

PARY. 2.IX. (Pat.) „Matin* donosi z 
Szanghaju: Ludność Cha-Pei emigruje nadal 
masowo w obawie przed represjami japoń- 
skiemi. Naprężenie  chińsko-japońskie w 
Szanghaju przybiera na sile, przypominając 
dni styczniowe, po których bezpośrednio na- 
stąpiły walki, 

Z ruchu oddziałów, wysyłanych przez Ja- 
ponję do Szanghaju, Tien-Tsinu, Czing-Tao, 
Amuy i Swatow niektórzy eudzoziemsey 0hb- 
serwatorzy wnoskują, że należy przewidy- 
wać już w najbliższych dniach operacje mi- 

  

litarne w północnych Chinach, Japończycy 
bowiem zdają sobie dokładnie sprawę, iż 
hojkot ich towarów opanował całe Chiny 
i że ich sytuacja gospodarcza w Chinach 
nie była nigdy tak poważna. 

W. wojskowych kołach nankińskich о5- 
wiadezają, że Japonja zamierza odciąć šro- 
dkowe Chiny przez blokadę głównych por- 
tów. niedopuszczając tym sposobem do za- 
opatrywania armji chińskiej w żywność i 
amunicję. 

Rocznica okupowania Mukdenu — dniem żałoby w Chinach. 
PARYŻ. 2.IX. (Pat.) Donoszą z Nankinu: 

Rząd nankiński zarządził, aby: dzień 13 
września, t. rocznica okupowania Mukde 

    

nu przez Japończyków, obchodzony był w 
całych Chinach jako dzień żałoby narodo- 
wej. 

Tegoż dnia o godz. 5-ej po poł. nastąpi eksportacja zwłok na 

  

Francja wobec noty niemieckiej. 
PARYŻ, 2. 9. (Pat): Na Quai d'Or- 

say dementują pogłoski, jakoby prem 
jer Herriot przygotowywał odpowiedź 
na notę niemiecką. Otoczenie premje 
ra podaje następujące wyjaśnienie: 

Premjer Herriot oraz jego najbliż 
si współpracownicy od wczoraj stud- 
jują dokument, złożony przez Niem- 
ców. Paryż nie ma bynajmniej zamia 
ru zachowania jego treści wyłącznie 
dla siebie. Przeciwnie, gabinet fran- 
cuski pragnie, ażeby w Waszyngtonie, 
Londynie, Brukseli, Rzymie i Warsza- 
wie znano dokładnie postulaty niemie 
ckie oraz treść rozmów francusko'nie 
mirekich. W Paryżu nie zapomniano 

Sytuacja w 

iż Traktat Wersalski podpisywało 26 
mocarstw. 

Rząd francuski polecił swym am- 
basadorom i przedstawicielom w kra 
jach zaprzyjaźnionych lub ekssprzy- 
mierzonych powiadomić odnośne ga- 
binety o treści noty niemieckiej i pro- 
sił ich o nadesłanie informacyj co do 
poglądów tych państw na tę sprawę. 
W Paryżu zastanawiają się obecnie 
nad tem, czy kwestja wysunięta przez 
Niemcy wymaga negocjacyj dyploma- 
tycznych, czy też należy ją odesłać do 
Ligi Narodów, lub wreszcie przedsta- 
wić konferencji rozbrojeniowej. 

Niemczech. 
Karę śmierci na dożywotnie więzienie 
zamieniono 5 hitlerowcom, skazanym przez sąd bytomski. 

BERLIN, 2, 9. (Pat). Komisarycz 
ny rząd pruski powziął w dniu 2 b. 
m. decyzję zmieniającą w drodze łas 
ki karę Śmierci wydaną przez sąd by 
tomski na 5 hitlerowców, za zamordo 
wanie robotnika Pieeucha na dożywo 
tnie ciężkie więzienie. Komunkat u 
rzędowy stwerdza, że rząd przyjął ja 
ko okoliczność łagodzącą nieznajo- 

Hitler nie chce 

mość przez przestępców w chwili do 
Kenywania przez nich czynu zbrodni- 
czego ostrych kar, jakie wprowadził 
dekret prezydenta Rzeszy z 9 sierp- 
nia r b Jak słychać wniosek obreny o 
wznowienie procesu spotkał się z przy 
chylną oceną ze strony miarodaj- 

nych czynników 

współpracować 
z rządem Papena. 

BERLIN, 2. 9. (Pat). Hitler wygło- 
sił wczoraj wieczorem w pałacu spor” 
towym przemówienie, w którem m. 

in. wystąpił przeciw propozycji współ 
pracy narodowych socjalistów z rzą- 
dem Papena. 

Cele i środki działania Stahikelmu. 
BERLIN. 2.IX. (Pat) W ramach zlotu 

Stahlhelmu odbyła się w dn. 2 b. m. wie 
czorem wielka manifestacja, na której prze- 

wodniczacy Stahlhelmu Seldte wygłosił prze- 
mówienie programowe. 

Nie porzucimy walki — oświadczył Seld- 
te — dopóki Niemcy nie odzyskają wolności, 

odpowiadającej naszym życzeniom. Sprawę 
niemiecką ujęli znów w swe dłonie żołnie- 
rze i duch wojskowy opanował Berlin. Lu- 
dzie © innych charakterach muszą w Niem- 
czech ustąpić miejsca żołnierzom.  Stahi- 
helm osiągnął dopiero swój pierwszy cel. 

Drugim celem Stahlhelmu jest zaprowa- 
dzenie powszechnej służby wojskowej w 

Niemczech, trzecim zaś i ostatecznym jest 
kontynuowanie dzieła Bismareka. CELÓW 
TYCH — OŚWIADCZYŁ SELDTE — NIE 
MOŻNA OSIĄGNĄĆ ZAPOMOCĄ SYSTEMU 
WEIMARSKIEGO LUB PRZEZ WYZYSKA- 
NIE MOŻLIWOŚCI, JAKIE POZOSTAWIA 
NAM TRAKTAT WERSALSKI. NIEMCY 
MUSZĄ WIĘC OBA TE SYSTEMY ZNISZ- 
CZYĆ. Każdy rząd niemiecki musi rozpra- 
wić się z temi sprawami. Jeśli dylemat, 
przed jakim stanąłby rząd niemiecki, bę- 
dzie tego rodzaju, czy należy ratować kon- 
stytucję, czy też naród, wówczas KONSTY- 
TUCJA JEST TYLKO KAWAŁKIEM PA- 
PIERU, a naród wszystkiem. 

Powolniejsze tempo. 
BERLIN, 2. 9. (Pat), Według informacyj 

prasy dalszy rozwój wypadków wewnętrzno 

politycznych będzie miał tempo powolniej 

sze, Ponieważ stronnictwom politycznym za 

leży obecnie na zyskaniu na czasie, następne 

posiedzenie Reichstagu, które poprzedzi przy 

jęcie prezydjum parlamentu przez Hindenbur 

ga, oczekiwane jest około 12 lub 13 b. m. 

W międzyczasie zarówno rząd jak i opozycja 

starają się o wzmocnienie swego stanowska. 

W kołach rządowych wyraźnie dają do 

  

Nawet Szwajczrja Ob niża Strajk w naftowem Zagłębiu Borysłe wskiem 
urzędnikom pokory. 

BERLIN, 2. 9. (Pat). Rada komisji 
federalnej zatwierdziła projekt obni 
żenia płac urzędnikom federalnym, sa 
motnym o 10 proc., zaś urzędnikom 

obarczonym rodziną o 5—6 proc. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
EPIDEMJA TYFUSU PLAMISTEGO 

W WIĘZIENIU KARNEM W SZAWLACH. 

Z Rygi donoszą, iż w więzieniu karnem 
w Szawlach wybuchła epidemja tyfusu pla- 
mistego. Na niebezpięczną chorobę zapadło 
około 30 więźniów. Chorych niezwłocznie 
odtransportowano do baraków izolacyjnych. 
Do więzienia przybyła komisja z kolumną 
przeciwtyfusową celem zabezpieczenia wię- 
źniów od epidemji. 

Jeden z więźniów Wacław Malinowski 
zmarł ubiegłej noey. 4 innych więźniów 
zmajduje się w stanie agonji. (2) 

BORYSŁAW. 2.IX. (Pat.) Ubiegłej nocy 
© godz. 12 rozpoczął się strajk robotników 
naftowych w zagłębiach  Borysławskiem, 
Stanistawowskiem i Krośnjeńskiem, który 
objął kopalnie nafty, warsztaty mechanicz- 
ne i niektóre rafinerje. W| Drohobyczu nie 

strajkują robotniey rafinerji „Polmin* i 

„Nafta*. Przebieg strajku jest zupełnie 
spokojny. Dziś rano wyjechał do Drohoby- 
cza naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
lwowskiego urzędu wojewódzkiego. 

Z 3 tysiecy metrów na ziemię. 
Straszna śmierć francuskiego oficera-lotnika. 

PARYŻ. 2.IX. (Pat.)  Wiezoraj samolot 
wojskowy, w którym znajdowało się 3 ofi- 
cerów, odbywał lot ćwiczebny w okolicach 
Chartres. Na wysokości 3 tysięcy metrów 
zauważono brak jednego z oficerów. Jak 

się okazało, tylna część samolotu z kara- 
binem maszynowym, obsługiwanym przez 
cwego oficera. oderwała się. Spadający nie 
zdołał już otworzyć leżącego przy nim spa- 
dochoronu i poniósł śmierć na miejscu. 

    

2.700 bel bawełny w płomieniach. 
ALEKSANDRJA. 2.IX. (Pat.) Wybuchł tu 

olbrzymi pożar w hangarach portu, zawie 
rających 2700 bel bawełny wartości 25 tys. 
funtów. Zapasy były własnością rząda. W 
gaszeniu ognia brały udział 4 straże amery- 

kańskie, Akcja ratunkowa trwała 5 godzin 
i dzięki nadzwyczajnej sprawności straży 
pożarnej udało się uratować połowę zapa- 
sów. 

zrozumienia, że kanclerz nie cofnie się przed 
rozpisaniem nowych wyborów po rozwiąza 
niu Reichstagu. Rząd pragnie przytem oprzeć 
się na tych stronnictwach i organizacjach, któ 
re ustosunkują się przyjaźnie do zamierzeń 
gabinetu jak np. na niemiecko—narodowych, 
niemieckiej partji ludowej, a przedewszyst 
kiem na Stahlhelmie. W ten sposób rząd wy 

obraża sobie możliwość utworzenia bloku pre 
zydjalnego na wypadek wyborów. 

Koła rządowe liczą przytem na później 
sze poparcie przez centrum. oczekując, iż ro 
kowania koalicyjne między centrum a naro 
dowymi socjalistami nie doprowadzą do istot 
nego uzgodnienia interesów obu tych stron 
nictw, 

Poradnia Zawodowa 
Marji Szapiro 

Badanie zdolności dzieci i dorosłych. 

Udzielenie porad w wyborze zawodu — 

przyjęcie 3—6 pp. Wielka 7, tel. 12—50. 

UEI RON ENA USS IDL ЛНЕЙ 

Prace Ligi Narodów. 

GENEWA, 2. 9. (Pat). Zwyczajna 
sesja dorocznego Zgromadzenia Ligi 
Narodów rozpocznie się 26 b. m.. 
Przed otwarciem sesji Zgromadzenia 
odbędzie się w dniu 23 b. m. posie- 
dzenie Rady Ligi, a dnia 19 b. m. zbie- 
rze się komitet finansowy. 

VI Zjazd Polskiej Miodzieży 
Akademickiej w Litwie. 
Jak donosi „„Dzień Kowieński* w 

dn. 26 i 27 ub. m. odbył się w Kownie 
doroczny szósty zkolei zjazd polskiej 
młodzieży akademickiej Litwy. Zebra 

ło się przeszło 170 osób z Litwy, oraz 

przedstawicielka młodzieży polskiej 
w Rydze, p. St. Kublińska. 

Obrady Zjazdu zagaił preezs Związ- 
ku Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Litwy p. Cz. Mikołajunas, witając w 
serdecznych słowach gości oraz kole 
żanki i kolegów. Mówca wskazał na 
dorobek pięcioletniej pracy orgaiiza 
cyjnej od chwili pierwszego Zjazdu i 
wyraził głębokie przekonanie, że w 
bliższej i dalszej przyszłości młodzież 
potrafi sprostać oczekującyim na nią 

zadaniom. 
Na przewodniczącego Zjazdu został 

obrany p. St. Domaszewicz, który po 
wołał do stołu prezydja!nego pp. Cz. 
Mikolajunasa, J. Majewskiego, K. itut 
kowskiego i W. Wiszniewskiego. 

Przemawiali następnie: gospodarz 
lokalu, dyrektor gimn. polsk. w Kow- 
nie p. L. Abramowicz, p. E. Romer, p. 
B. Paszkiewicz w imieniu Związku 
Ludzi Pracy i p. K. Plater-Zyberg w 
imieniu Zarządu „Pochodni*. Wres* 
cie powitała zjazd sekretarka Polsk. 
Stowarz. Akad. w Łotwie, p. St. Ku- 
blińska, 

Po przemówieniach powitalych p. 
J. Majewski odczytał depesze i listy 
gratulacyjne od prorektora Uniwer- 
sytetu W. W. w Kownie prof. F, Jade- 
le, prezesa T-wa „„Pochodnia“, p. W. 
Budzyńskiego, dyrektora Wiłkomir- 
skiego Gimnazjum Polskiego gen. W. 
Stommy, prezesa Kowieńskiego (d- 
działu T-wa „Pochodnia* inż. St. 
Szmidta, Zarządu Polskiego R. K. 

T-wa Dobroczynności w Kownie i Za 
rządu Polskiego Klubu Sportowego 
„Sparta w Litwie. 

Po odežytaniu i zatwierdzeniu pro 
tokółu zeszłorocznego zjazdu, sekre- 
tarz generalny Związku p. B. Kobvliń 
ski złożył wyczerpujące sprawozda* 
nie z działalności ustępującego Za- 
rządu. Szła i rozwijała się ona šlada- 
mi pracy uprzednich Zarządów. Z no 
wych poczynań należy podnieść uru- 
chomienie kas pożyczkowych w ośrod 
kach zagranicznych i utworzenie ko- 
misji pośrednictwa pracy przy Zarzą 
dzie. W okresie sprawozdawczym 
związek liczył 287 członk. w tej licz- 
bie 69 studentek i 218 studentów. 

Zkolei p. E. Raczunas odczytał pro 
tokół Komisji Rewizyjnej, zgłaszając 
wniosek o udzielenie ustępującemu 
Zarządowi absolutorjum. 

Nastąpiły sprawozdania poszcze- 
gólnych środowisk Akademików Po- 
laków z Litwy. 

Po sprawozdaniach Zjazd uchwa- 
1iž absolutorjum Zarządowi. 

Uchwały Zjazdu. 
Po rozważeniu kwestji dalszej działalnoś. 

ci Związku Zjazd przyjął następujące uch- 
wały: 

I Szósty Zjazd Polskiej Młodzieży Akade 
miekiej Litwy, stwierdzając, iż dotyehczaso 
wy udział akademików Polaków w pracy 
społecznej był stosunkowo nikły, często tylko 
dorywczy i nie nosił charakteru m/sowego.. 
poncwzie usilnie nawołuje całą polską mło- 
dzież akademicką Litwy do zwrócenia uwagż 
na zagrożone placówki społeczne. 

W ceełu ujęcia w określone ramki planu 
pracy społecznej i kulturalno-oświatowej о- 
raz lepszego przygotowania się do niej, Zjazd 
proponuje zarządom wszystkich Środowisk 
zorganizowanie u siebie planowego przeszko 
lenia koleżanek i kolegów w tym kierunku. 

Ii. Biorąc pod uwagę, poważne oddale- 
nie akademika Polaka od szerokich warstw 
polskiego ludu pracującego w Litwie oraz 
ckoliezność, iż lud ten, będąc pozbawiony 
wpływów rodzimej kultury. szybkiemi kroka 
mi dąży ku wynarodowieniu, VI Zjazd Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej Litwy zwraca 
na to uwagę swych uczestników oraz gorąco 
wzywa wszystkich akademików Połaków do 
zbliżenia z ludem. 

Pozatem przyjęto uchwały wewnętrzno- 
erganizacyjne w sprawie zmiany wysokości 
składki ezłonkowskiej i potrzeby rozszerze- 
nia działalności komisji pośrednietwa pracy. 

Nowe władze Związku. 

Prezesem Związku na r. 1932-38 
został obrany ponownie p. Czesław 
Mikołajunas. Na członków Zarządu 
obrano pp.: Janinę Makarewiczównę, 
Halinę Nagurską, Juljusza Dawidowi 
cza, Bolesława Kobylińskiego, Ksawe 
rego Narkiewicza i Stanisława Radec- 
kiego-Mikulicza, na kandydatów zaś 
pp. Marję Ludkiewiczównę i Stanisła 
wa Palczyńskiego. 3 

Do komisji Rewizyjnej weszli pp.: 
J. Majewski, E. Raczunas, K. Rutków 
ski, Z. Ugasiński i H. Zaleski, jako 
członkowie, oraz Z. Borysewicz, jaka 
kandydat. 

Sąd Koleżeński obrano w składzie 
pp.: A. Bojki, Cz. Galińskiego, E. Ja- 
kubowskiego, L. Ludkiewicza i H. 
Szyłkarskiego, jako członków, oraz 
St. Perkowskiego i M. Ukińskiego, ja” 
ko kandydatów. 
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Listy z Warszawy. 
Por. Żwirko. 

Wtorek. Śliczne sierpniowe popo- 
łudnie. Biało-amarantowe flagi zdobią 
fronty kamienic, Na Marszałkowskiej 
w Alejach Ujazdowskich tłumy zale- 

  

Cóż to za gala? Czy znów jakiego 
króla oczekuje Warszawa? 

Nie, takiego entuzjazmu, jaki od 
tych mas bije, żadna królewska wizy- 
ta wywołaćby nie mogła. 

To Żwirko wrócił i za chwilę ma 
przejeżdżać w drodze z lotniska. 

ło egzamin, to, widać nie jest z nami 
wcale tak źle, jak gadają... 

Taki jest sens entuzjazmu, potę- 
gowanego faktem, że egzamin ów od 
był się nie gdzieindziej, ale właśnie — 
w Berlinie, w tym grożącym nam i 
wciąż nas niepokojącym butnym Ber- 

linie. 
Nie bez słuszności zauważył ktoś, 

że obecne zawody międzynarodowe 
stanowią pewien nawrót do tradycji 
— do pojedynków poszczególnych ry 
cerży, zastępujących całe armje. 
Zbrojny pokój (jedyny pokój, jaki o- 

  

Z trudem udało się ocalić por Żwirkę przed entuzjastami po przybyciu przed lo- 
kal Aeroklubu. 

Powitały go tam niezliczone masy 

ludzi. Zasypały kwaiiami tak, że bo- 

hatera wcale widać nie było, nosiły 

na rękach... 

Zwycięzca międzynarodowych za 

wodów lotniczych jest dziś na ustach 

całej Warszawy. Znikł Kusociński, 

Walasiewiczówna, Wajsówna. Trium 

fy olimpijskie zmalały nagle wobec 

najważniejszego: publiczność berliń- 

ska musiała, stojąc z obnażonemi gło 

wami, wysłuchać hymnu polskiego. 

Oto główne źródło jednomyślnego, 

zgodnego porywu, który łączy najza- 

gorzalszych przeciwników, 

Od szeregu tygodni Warszawa śle- 

dzi z niepokojem bieg wypadków, roz 

grywających się w Niemczech. Awan 

tury, urządzane przez hitlerowskich 

szaleńców, budzą obawę nowych kon 

fliktów międzynarodowych. Co będzie 

jeżeli istotnie wyciągną rękę po ode- 

brany im łup? Ani piędzi ziemi naszej 

— wołamy na głos. Ale w duszach czai 

się wątpliwość ?   

6: a nuż nie podołamy? 

Niepewność sił własnych wciąż pod- 

nieca zarówno prawicowa, jak i lewi 
cowa opozycja. Jeżeli nie jawnie, na 

szpaltach pism swoich, to bodaj pan 

toflową pocztą alarmuje opinję prze- 
różnemi informacjami o złej gospodar 
ce rządu, o jego błędach... Było też i 
lotnictwo wojskowe jednym z celów 
napaści. Dużo rozpowiadano o jego 
«całkowitem zaniedbaniu, o niemożnoś 
«i mierzenia się w powietrzu z siłami 

państw innych, 
Aż tu nagle — taka niespodzianka. 
Bo przecież nietylko por. Żwirko 

okazał się mistrzem Europy. Cała eki- 
pa polska zdobyła pierwsze miejsce 
w iurnieju. Niedość tego. Zwycię- 

stwo osiągnięto na aparatach miejsco 

wej konstrukcji. Zatriumfował więc 

wraz z polskim lotnikiem — również 

polski inżynier. 

To już wyklucza przypadkowość 
sukcesu, który wypada zapisać na do 
bro nie wysiłku jednostkowego. ale 
zbiorowej pracy przygotowawczej. 

I oto w niepokojone wciąż, wąt- 
piące społeczeństwo nagle wstąpił 

duch. 
— Jeżeli polskie lotnictwo tak zda 

KSIĄŻKI 
` II. 

Jerzy Czarnecki. Rzut oka na hi- 

storję książki wileńskiej. Kraków— 

Wilno 1932. Treściwe zestawienie oko 

liczności w których się rozwijało dru 

karstwo wileńskie, będące jak wiado- 

mo „kolebką” litewskiej, ruskiej i ło- 

tewskiej literatury. : 

Od pierwszego druku ruskiego, 

„Apostoła Fraciszka Skoryny, w 1525 

r. poprzez dom wydawniczy Mamo- 

niczów, również tłoczących cyrylicą 

przez drukarnię Radziwiłłowską, pro- 

testancką za Mikołaja Czarnego, a ka 

tolicką za jego syna zwanego „„Sierot- 

ką”, przebiega autor dzieje wileńskiej 

książki, omawiając szczegółowo naj- 

gorsze czasy zakazów i zastoju, który 

poprzedził nawet represje rządu rosyj 

skiego. Bo oto skarży się wydawca i 

księgarz Zawadzki w połowie zeszłego 

wieku, że kiedy niedawno jeszcze To- 

manse hrabiny Mostowskiej, (naiwne 

opowieści „Strach w Zameczku itp.) 

szły po 1000 egzemplarzy, obecnie Kra 

szewskiego powieść wydana w 150 

egz. zaledwie w połowie rozprzedaną 

została, Dzieje wileńskiej książki są 

tragiczne i wykazują ciekawy rozkwit 

różnorodnych językowo elementów, 

rozwój wydawniczy i czytelnictwo. tłu 

anione cięžkiem jarzmem rosyjskiem 

dźwigające się obecnie w trudnych 

«warunkach ekonomicznych. 

    

Ksawery Swierkowski. Wilno ko- 

iebką drukarstwa łotewskiego. Wil- 

mo. 1932 Wyd. Zw. Bibl. Wil. Ruch 

religijny na ziemiach Litewsko-ru 

  

beenie znamy) polega na ciągłem wza 
jemnem straszeniu się. To się spusz- 
cza jakiś krążownik na morze, to się 
urządza manewry w obliczu obeych 
attache wojskowych, to roni się niby 
niechcący — jakąś tajemnicę uzl:ro- 
jenia.. Nie zawadzi więc pokazać i 

sam materjał ludzki, dzielny, zwinny, 
wysportowany, a kierowany jedną 
wolą i jedną ambicją. 

Ostatnie zawody ukończyły się 
pojedynkiem lotników polskich z nie 
mieckimi. Polacy wzięli górę. Jeżeli 
nam dodało to ducha, to sądzić wołno 
że i Niemców czegoś ten sukces nau- 

czył. Może się przekonają. że minęły 
czasy, pozwalające traktować Poiskę, 
jako minderwertiges Volk?.. Może 
zrozumieją, iż odbieranie nam Śląska 
i Pomorza nie byłoby zadanie tak 
prostem, jak sobie wyobraża otunia- 
niony przez hitlerowskiego krzykacza 
Michałek? Jeżeli lotnictwo polskie ta- 
ką sprawiło niespodziankę, to kto wie 
czy Polska więcej podobnych siurpryz 
nie urządzi? 

Najlepszym dowodem „że wynik 
zawodów sprawił w Niemczech wraże 
nie, jest próba zaanektowania Žwir- 
ki, uczynienia zeń produktu tresury 
niemieckiej. Niektóre, mianowicie, 
pisma tamtejsze ogłosiły, iż zwycięz- 
ca jest byłym żołnierzem niemieckim. 
Okazało się to jednak wierutną, na 
poczekaniu skleconą bajką. Sprosto- 
wał ją sam bohater, oświadczając. że 
jest — wilnianinem, nie umiejącym 
nawet mówić po niemiecku. 

Tym sposobem sukces berliński 
staje się. równocześnie manifestacją 
polskości Wilna. Uważam, że na ten 
fakt za mały kładzie się nacisk .Prasa 
warszawska mimochodem tyłko o nim 
wspomniała — tak, że wiadomość o 
wileńskiem pochodzeniu zwycięzcy 
nie stała się dość popularna. Jeszcze 
wczoraj słyszałem pogłoskę, że jest 
to „podobno wielkopolanin*, 

Niechże prasa wiłeńska upomni 
się o to. Dziś, kiedy nie brak głosów, 
pomawiających Wileńszczyznę o na- 
rzucanie Polsce idei wstecznych i tra- 

dycyj bizantyjskich, ukazanie się por. 
Żwirki winno być najlepszą na to od 

   

  

ruskich w XVI w. spowodował rozrost 
wydawnictw propagandowych. Na- 
wracający się na kalwinizm wielmo- 
że, zakładali własne drukarnie i sze- 

rzyli nowinki religijne wśród pospól- 
stwa mową pospolitą. Dla kontragita- 
cji katolicyzm uzbrajał się przez Jezu 
itów w książki katol., pisane w języ- 
kach używanych przez lud, zamieszku 
jacy wschodnio-północne ziem ieRze 
czypospolitejj Po zdobyciu Inflant i 
mianowaniu biskupa wielńskiego Je- 
rzego Radziwiłła namiestnikiem, Ste 
fan Batory w 1582 r. przybyły do Rygi 
z Piotrem Skargą, zarządzają, nawra 
canie protestantów, katechizację wpół 
pogańskich Łotyszów, w celu zespole 
nia tej krainy z Polską. W tym celu 
zakon S. J. przemawia do ludności w 
jej mowie, z seminarjum jezuickiego 
w Dorpacie wychodzą księża umieją- 
cy po łotewsku, litewsku, białorusku, 

szwedzku i po polsku. wślad za tem 

okazuje się potrzeba książek religij- 
nych dla ludu i nauki dzieci. I oto w 
Wilnie w 1585 r. wychodzi katechizm 
pierwszy druk łotewski, (w 1550 r. w 
Kosmogonii Munstera wydrukowano 
„Ojeze Nasz” po łotewsku, jako prób- 
kę mowy używanej w okolicach Rygi) 

Katechizm Katolicki, tłoczony u 
Daniela Łęczyckiego w mieście Wil- 
nie, na ziemiach litewskich, ułożony 
jest przez Piotra Kanizjusza, język 
oparty jest na narzeczu środkowo ło- 
iewskiem. Było to zaszachowanie 
wpływów niemieckich i protestanck. 

KU R J ER 

Zwycięscy lotnicy z por. 
Żwirko na czele u Pana Pre- 

zydenta. 
WARSZAWA, 2. 9. (Pat). Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
2 b. m. lotników polskich, którzy bra 
li udział w zawodach międzynarodo- 
wych samolotów turystycznych w o 
sobach zwycięzcy por. Żwirki, kpt. 
Gedgowda, kpt. Bajana, p. Krapińs- 
kiego, konstruktorów z inż. Wigurą 
na czele oraz mechaników, którzy to 

warzyszyli lotnikom w czasie raidu. 
W czasie audjencji obecni byłi m. in. 
miceminister Czapski, płk. Rayski, 
dyr. Filipowicz, kierownik ekipy mjr. 
Woydyga i inni. Pan Prezydent spę- 
dził około pół godziny. na rozmowie 
z lotnikami i wypytywał o przebieg 
zawodów, przyczem gorąco gratulo- 
wał por. Żwirce odniesionego sukcesu 

Porucznik Żwirko — dla od- 
miany „podoficerem austrjac- 

kim. 
Prasa polska donosiła już o tem, że kilka 

dzienników niemieckich i radjo berlińskie. 
sławiąc zwycięstwo łotnicze porucznika Żwir 
ki uczyniiło zeń dawnego podoficera lotnict- 
wa niemieckiego, wyszkolonego w niemiee- 
kiej wojskowej szkole pilotów. 

Porucznik Żwirko, przemawiając do mi- 
krofonu radjostacyj niemieckich, ustawione- 
go na lotnisku w Tempelhof w Berlinie na- 
tychmiast po odniesieniu zwycięstwa —- 
stwierdził, iż wstąpił do wojska polskiego w 
1919 roku i z armją niemiecką nie miał nig 
dy nic wspólnego, a wogóle pochodzi z Wii- 
na. 

To sprostowanie por. Żwirki widocznie 
nie wystarczyło, skoro w egzemplarzu naj- 
większej tygodniowej ilustracji n'mnieckiej 
„Berliner Illustrierte Zeitung* wydawanej 
przez koncern prasowy Ullsteina z datą nie- 
dzieli, dnia 4 bm. znajdujemy pod fotograf- 
ja por. Żwirki podpis. głoszący, iż jest on 

„byłym podoficerem lotnictwa austrjackic- 
go“. 

Nie wątpimy, że znakomicie zorjentowa- 
ny w stosunkach polskich warszawski kores- 
pondent koncernu Ullsteina nie zaniedba po- 
informowania swych wydawców o popełnio- 

nym błędzie. (Iskra) 

    

Rewolucylna psychoza 
w Hiszpanii. 

W; miasteczku Muchamiel, znajdującem 
się wpobliżu Aliconte w Hiszpanji zdarzył 
się ostatnio wypadek, będący niejako żywą 
karykaturą panujących tam nastrojów re- 

wolucyjnych. Otóż przed kilkoma dniami 
przybył z Aliconte do Muchamielu tabor te- 
legraficzny w celu naprawy słupów i dru- 
tów w tem mieście. 

Robotnicy. pracujący w pobilżu kościo- 
ła zrzucili na ziemię w czasie naprawv usz- 
kodzone izolatory szkiane z okolicznych słu- 
pów. 

WI tym samym czasie wychodziło z koś- 
cioła kilka kobiet, któńe na widok spadają- 
cych „pocisków* wszczęły alarm, sądząc, że 
telegrafiści pracujący na drzewach i słupach 
— to bezbożnicy, pragnący zbombardować 
kościół. Zwabieni krzykiem kobiet mieszkań 
cy miasteczka zgromadzili się przed kościo- 
łem w liczbie paru tysięcy i dopiero inter- 
wencja policji uchroniła robotników przed 

zlinczowaniem. 
Wj celu uspokojenia wzburzonych miesz- 

kańców, burmistgz Muchamielu urządził te- 
goż dnia w gmachach magistratu pokaz ze- 
branych z ziemi „pocisków*, które okazały 
się zwykłemi izolatorami z mlecznego i zie- 
lonego szkła. 

QD LOT 
PODRÓŻ SAMOLOTEM 

DA CI MOC CUDNYCH WRAŻEŃ! 
INFORMACJE I BILETY: W BIURACH 

P. L. L. „LOT*, W WIĘKSZYCH BIURACH 
PODRÓŻY I U PORTJERÓW, WIĘKSZYCH 

HOTELI. 
PORT LOTNICZY: PORUBANEK, 

+ TEL, "Nr. 80. 

      

  

  

powiedzią. Triumf i niesłychana po- 
pularność tego syna Gedyminowego 
grodu daje wyjątkową sposobność do 
przypomnienia światu (a nawet i 
Warszawie), że Wilno, jak było daw 
niej, tak jest i obecnie gniazdem lu- 
dzi, chlubę przynoszących Polsce. 

Benedykt Hertz. 

  

Tłumaczem z łaciny był zapewne ka- 
techizator i dobrodziej Liwonji, jezui 
ta Erdman Tolgsdorf. Dalej drukują 
łotewskie książki Jezuici w swej wła 
snej drukarni, tamże wydają pierw- 
szy Słownik polsko-łacińsko łotewski 
w 1683, oraz pierwszą łatgalską Gra 
matykę w 1732 r. W 1817 wychodzi 
taka gramatyka po polsku, pióra Akie 
lewicza. W dalszych latach drukują 
łotewskie książki w Wilnie: Abram 
„Dworzec, w 1632, A. Marcinowski w 
1845 r. Zymelewicz i Zawadzki, któ 
ra to firma tłoczy łatgalskie druki pra 
wie bez przerwy do dni dzisiejszych. 
Tak więc Wilno świeciło i temu naro 
dowi płomieniem oświaty. 

Zarys Historyczny Wileńskiego 
Kościoła Reformowanego Ewangelic- 
ko i jego Bibljoteki opracował Wa- 
ceław Gizbert-Studnicki, z dodaniem 
przedruku prof. H. Merczynga ze 
„Zwiastuna Ewangeliekiego“, 0 czte- 
rokrotnem zburzeniu Zboru wileńskie 
go. Nakł. Tow. Miłośników Hist. Re- 
formacji Polskiej im, Jana Łaskiego. 
Wilno 1932. Jednota Litewska, cz. 
Kościół ew. reformowany. pospolicie 
kalwińskim zwany, istnieje na zie- 
miach W. Ks. Litewskiego od połowy 
XVI wieku. Twórcami Jednoty i moż 
nymi protektorami wyznania byli naj 
wyżsi dygnitarze Państwa, mianowi- 
cie Radziwiłłowie, brat królowej Bar 
bary Rudy Mikołaj, i krewniak, Miko- 
łaj Czarny. 

Reformacja, powstałe za jej natch 
nieniem drukarnie i szerzenie oświaty 
wśród maluczkich w języku zrozumia 
łym dla wszystkich w celu nawraca- 
nia, wywołały kontr-ofenzywę ze stro 
ny katolickiego duchowieństwa, któ 

W I LE Ń S K I 

NOZYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Znamienne objawy. 

Z zainteresowaniem czytamy zaw 
sze inteligentne korespondencje so- 
wieckie „Otmara* w „Gazecie Pol- 
skiej*, Ostatnia stwierdza właśnie ca- 
ły szereg zwiastunów odprężenia mo- 
ralnego, wywołanego w znacznej mić 
rze przez polsko-sowiecki pakt o niea 
gresji. Wtórną falą tego aktu była re 
gulacja stosunków  sowiecko-japoń 
skich w sprawie rybołówstwa narazie 

„Umowa o rybołówstwie reguluje aż do ro 
ku 1936 najdrażliwszą bodaj z aktualnych 

spraw pomiędzy Z. S. R. R. a krainą Wscho- 
dzącego Słońca. — Do tego czasu wiele wody 
upłynie w Amurze, Ussuri, Sungari i Nonni, 
a tymczasem już teraz krążą po Moskwie i 
Tokio uporczywe pogłoski na temat możli. 
wości osiągnięcia pomiędzy Z. S. R. R. a Ja- 
ponją trwałego modus vivendi w sprawach 
Mandżurji i Chin. 

Ponieważ zaś 
„..Wspólna bieda wywołana kryzysem, 

zbliża raczej skłóconą ludzkość, niż ją dzieli". 

a kryzys na którym tyle nadziei 
pokładano w Z. S. R. R. okazał się 
sprawą obosieczną, przeto jesteśmy 
świadkami faktu trzeciego z kolei. 
Oto Sowiety nie bez satysfakcji za- 
łączając 

„do swej kolekcji propagandowej obraz- 
ki. będące nietylko dla komunistów świadect- 
wem „moralnego upadku kapitalizmu”, jak 
np. pobożny purytanin, topiący worki pszeni 
cy z modlitwą „chleba naszego powszednie- 
go“ na ustach lub „patrjota* — wymierzają- 
cy karabiny w pierś bohaterów wielkiej woj- 
ny, domagających się jedynie wykonania za- 
ciągniętych ongiś wobec niego przez mister 
Babbita zobowiązań... 

drukują jednocześnie w „JIzwiest- 
jach* artykuł swego oficjalnego eko- 
nomisty Łapińskiego p. t. „Nowe za- 
dania amerykańskiego imperjalizmu' 
gdzie grubym drukiem „stoi napisa- 
na“ taka oto oferta współpracy: 

„potężne gospodarstwo socjalistyczne 
Związku Sowieckiego może się st 
dźwignią poprawy ekonomiki 3 

Amerykaūskie projekty rekonstrukcji nie są 
do urzeczywistnienia z pominięciem szóstej 

części globu”. 

Gdy „Istwiestja* czynią próby po- 
rozumienia się „grubych ryb, to z 

podziału ról na inny organ sowiecki 
wypadł fakt czwarty: 

„Na samym dole ostatniej stronicy „Praw- 
dy“ z dnia 22 sierpnia pojawił się ostry atak 
na „organizowaną pod batutą Polski anty- 
sowiecką konferencję rolniczą — w której 
niewiedzieć czemu największy kraj rolniczy 
— Z. S. R. R. nie bierze udziału”. 

Drastyczności temu artykułowi do 
daje fakt, że jest to chęć współpracy 
z państwami, które dotąd jeszcze Z S. 
R. R. nie uznały. Bądź co bądź: „Ex 
oriente — pax*. 

   

  

   

Łososie i mieko w oceanie. 

Gdy Sowiety dążą do współpracy 
z Wujaszkiem Samem, to i z drugiej 
strony jest dość pilno. Żartuje się dziś 
że Z. S. R. R. więcej ma przyjaciół na 
giełdach  Wall-Street, niż w dzielni 

cach portowych San Francisko, czy 
w rzeźniach Chicago. Bo oto do zna- 
nych już faktów tragicznego odwró- 
ceniu porządku na Świecie coraz to 
dochodzą nowe. 

Pisze „Gazeta Lwowska*: 
„W Oakland, w Kalifornji, wylano 100 ty- 

sięcy galonów (około 450 tysięcy litrów) mle- 
ka do morza. W stanie New York ludność 

miejscowa zaprotestowała przeciwko zanie- 

czyszczania rzek wylanem mlekiem, gdyż 

wskutek tego zdychają ryby. 
W Kachikan-Bay na Alasce wrzucono do 

morza 400 tys. puszek z łososiem. 
Na polach Oklohamy spalono 17 tysięcy 

centnarów niezżętej pszenicy. 
Na plantacjach bawełny, należących do 

Stanów Zjednoczonych zbierano w tym roku 
tylko co trzeci rząd zasianej bawełny i w ten 
sposób zbiór był mniejszy o 4 miljony bel. 

W Okanagan-Valley, w Kolumbji, gdzie 
znajdują się największe plantacje owoców, 
zbierano jabłka i wrzucano je jak kartofle do 
wagonów, bez żadnego opakowania. Jabłka 
gniły, a potem wyrzucano je całemi wagona- 
mi. 

A jednocześnie głodni, bezrobotni, 
jednocześnie nędza. Czas, najwyższy 
czas zrobić z tem jakiś rozsądny po- 
rządek, póki jeszcze są środki pote- 
mu. jim. 

  

   

  

re zmobilizowało zakon '* Jezuitów, 
stworzyło Akademję w Wilnie dla 
przeciwwagi apostolstwu kalwinów. 
Od wydania w 1563 r. Biblji w Brześ- 
ciu, powstają w różnych miastach Lit 
wy i Białej Rusi drukarnie, wydające 
książki treści religijnej. Zaznaczyć na 
leży że kalwini we wszystkich przejś- 
ściach krajowych, nie różnili się ni- 
czem pod względem uczuć narodo- 
wych z ogółem, choćby z tej przyczy 
ny, że w odróżnieniu od wyzn. augs- 
burskiego, należeli stuprocentowo do 
polskiej narodowości. Autor prźedsta 
wia dzieje Kościoła za czasów rosyj- 
skiego ucisku, odpór dany na rozkaz 
wprowadzenia języka rosyjskiego do 
obrzędów, skonsolidowanie i utwier- 
dzenie w prawach za obecnych rzą- 
dów polskich. W 1928 r. dzięki zorga 
nizowanemu Zjazdowi w Wilnie, ut- 
worzyła się Międzynarodowa Rada 
Kościołów Ewangelickich w Polsce. 
Wileński kościół ref. wchodzi do gru- 

py kościołów reprezentujących Pol- 
skę w Wszechświat. Zw. przyjaznej 
pracy pokojowej przez Kościoły*. 
Do związku tego przystąpiły wszyst- 
kie kościoły chrześcijańskie z wyjąt- 
kiem kościoła rzymsko-katolickiego, 
pisze autor w zakończeniu. 

  

Adolf Hirschberg. Zarys Historycz 
no-Statystyczny Szkolnictwa na Zie 
miach  Półnoeno Wschodnich. 
(1913—1929). Z 12 ilustr. i 38 tablica 
mi). Wilno 1932 r. Nazwa „ziemie pół 
noeno-wschodnie'* nieszczęśliwie się 
przyjęła w administracji naszego kra 
ju. Jest to wstrętne wspomnienie ro- 
syjskiego „siewierno-zapadnyj kraj“. 
i niemieckiego Ob. Ostu, stowem naj 
bardziej dotkliwych ciemiężeń jakich 

Współczesny anioł stróż. 
— Proszę siadać, tu jest jeszcze wolne 

miejsce, 'interpeluje uprzejmie nowoprzyby 

łych zażywna żydówka, przed okienkiem ka- 

sy jednego z urzędów podatkowych, przed 

którem zebrała się pokaźna gromadka płat 

ników. A że śruba podatkowa niweluje róż- 

nice stanowe i narodowościowe, wszyscy pa- 

trzą życzliwie .na towarzyszy niedoli. 

— Bardzo dziękuję, ale czyż kolejka po- 

suwa się tak wolno ze aż siadać trzeba py- 

tam trwożnie. 

— Czyž myślicie państwo że urzędnikom 

się śpieszy. Wiiadomo płatnik nie ucieknie. 

jak dziś do okienka nie dojdzie, to zapłaci 

jutro z odpowiednią karą za zwłokę. 

— Ato miła perspektywa oburza się ja- 

kiś pan ubrany od waszecia. Czyż nie powin- 

niby więcej okienek otworzyć! żeby każden 

pośpiał, bo i tak tych podatków nikt wydy- 

chać nie może. 

—  Sprawiedliwie pan mówi, dorzuca 

żydówka.. Ot czy państwo wiecie, ja na 

Gdańskiej ulicy mam maleńką jatkę, w do- 

bry dzień utarguję. czterdzieści złotych, a 

tu wymierzają mi podatek od 150 zł. obrotu 

dziennego. Mówię, tłómaczę, proszę „Postaw 

cie kontrolę“, nic nie pomaga. Nie mam z 

czego płacić, niech więc wszystko zabierają 

Od tych nadmiernych podatków cały han 

del upada. 

— Nietylko handel upada moja pani, mó- 

wi jegomość z waszecia ale i wszystko ginie. 

Ot ja na ten przykład, mam małą posesję, 

lokatorzy nie płacą, a tu podatków nadba- 

wili, jeszcze śmiechu warte jakiści kryzy- 

sowy podatek wymyślili, nie wiadomo co 

robić, choć ty siadszy płacz, a itak sekwe- 

stratorzy ostatnia szafa i krzesło. zabioro. 

—Wliadomo że zabioro, choć sami z te- 

go nic nie mają, żebyście państwo zobaczyli 

jak cały skład różnymi meblami zawalony. 

% nikt tego kupować nie chce. 

— Nie opłaci się w tych czasach kupo- 

wać meble, mięsza się do rozmowy rosja- 

nin właściciel większej realności. „Siedzę w 

domu na krześle i myślę że to nie moje krze 

sło bo każdej chwili, może mi je zabrać se- 

kwestrator. Potem kupię kłodę drzewa, por- 

żnę na małe klocki i będę na nich siedział 

spokojnie, bo wiem że mi ich nikt nie wež- 

mie”. : 

— Świetny pomysł, wtrąca elegancka @а- 

ma. „A czyście państwo słyszeli jak egezeku- 

tor zdawał sprawę naczelnikowi ze swoich 

czynności, Naczelnik słysząc że wszyscy pła 

czą, nic się nie martwił, dopiero wiadomość, 

że wszyscy się śmieją wytrąciła go z równo- 

wagi i przeraziła”. 

  

| Księgarnia Kazimierza Rutskiego 
w Wilnie, ul. Wileńska 38, tel. 9-41 

poleca na rok szkolny * 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
  

Nr. 200 (2443). 

+ N. EPSZTEJNOWA 
powróciła 

Telefon 138 Mickiewicza 62 

    

Wiłeńskie Prywatne Kursy 

gamochodowe I MoloCYKIOKO 
Nauka na nowoczesnych maszynach * 

OPŁATY .ZA KURS ZNIŻONE. 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi 
dla samochodow i motocykli. 

Kancelarja kursów i sała wykładowa 

przy ul. Mickiewicza 24, m. 10 
Garaże | warsztaty—Bernardyński 8 
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BDA DPD 

NOWOOTWORZONA 

o Księgarnia Naukowa 
| M. OLSZEWSKIEJ —ZAMKOWĄ 7 

pod kierown. W. Mikulskiege 
kupuje, sprzedaje oraz zamienia 

podręczniki używ. 
Książki używane sprzedaje dezyn- 
fekowane w specjalnie urządzonej 

ódkurzalni. 

Płaci najdrożej! Sprzedaje tanio! 

— Dobry kawał, ryknął ktoś basem. „To 

tak jak z tym Aniołem Stróżem*. 

— Jakim aniołem stróżem, mów pan, pa- 

dają zewsząd zapytania. 

— Ano czyż nie wiecie, że według nowe- 

go dekretu, zajmować rzeczy wolno będzie 

w niedzielę i święta, tak w nocy jak we dnie 

a nawet robić osobiste rewizje w mieszka- 

niach i na ulicy. A że od września ten sam 

sekwestrator egzekwować będzie zaległe pa- 

datki, zarówno miejskie jak skarbowe, więc 

pracy będzie miał biedak powyżej uszu. 

Dlatego do każdej kamienicy przydzielony 

będzie jeden sekwestrator, który jak Anioł 

Stróż, czuwać będzie nad wszystkimi loka- 

torami, prowadząc skrupulatną ewidencję ich 

strony życiowej i stanu posiadania'*. 

Ogólny wybuch śmiechu był nagrodą 

mówcy, a ja z pobytu w Izbie Skarbowej wy- 

niosłem pożyteczną wiadomość, że w prag- 

matyce urzędniczej przybył nowy etat — 

Anioła Stróża. 

Zex.     

NOWE 
i UŻYWANE 
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nia podręczników szkolnych. 

Opłata minimalna. 

    

WILEŃSKIE. 
tu doznaliśmy Pozbawieni przyrodzo- 
nej nazwy Litwa, w jej części oderwa 
nej od całości, chcielibyśmy chociaż 
miano Wileńszczyzny zatrzymać nie 
stety, częściej spotykamy się z admi 
nistracyjnem określeniem północno- 
wschodniem.. Autor, zasłużony w 

szkolnictwie wileńskiem pedagog, w 
krótkim wstępie odmalował dzieje 
szkoły polskiej w Wileńszczyźnie w 
epoce wielkiej wojny, nie zatrzymu- 
jąc się na epoce poprzedzającej, co 
jest pożałowania godne, gdyż krótkie 
streszczenie dziejów tajnej oświaty 
polskiej w latach przedwojennych nie 
obciążyłoby zbytnio artykułu, prze- 
znaczonego, jak widać, do wydawnict 
wa „Wilno i Ziemia Wileńska*. Ina- 
czej możność szerzenia polskości i 
ilość szkół polskich za czasów niemiec 
kiej okupacji staje się niezrozumiałą. 
Autor ujmuje dokładnie działalność 
Komitetu Edukacyjnego w latach 
1915—16 do 1919 r., i jego prace w 
przygotowaniu szkół wileńskich dla 
normalnych stosunków z chwilą obję 
cia ziem naszych przez Min. Oświece- 
nia, oraz wykazuje na tablicach sta- 
tystycznych stan szkolnictwa 1) pow- 
szechnego, 2) średniego ogółnokształ 

cącego, 3) zawodow. Przeglądając te 
suche cyfry widzimy ogrom pracy 
ciała pedagogicznego, w latach tak 
trudnych, i wielkie postępy w rozwo- 
ju sieci szkolnej, która obejmuje co- 
raz szersze kręgi, pozwalając Polsce 
słanąć na równym poziomie z wszy- 
stkiemi krajami, które nie żyły 125 lat 
w jarzmie obcem. Pod tym kątem 

oglądając nasz dorobek wszelaki, mo 
żemy być tylko dumni i zadowoleni. 

Z myślą też o tem, a także że ze 
wszystkich miast polskich Wilno by- 

Zapisy Od dnia 2-go września w godz. 5—7 wiecz. w kancelarji Publicznej 
Szkoły Powszechnej Nr. 24 — Mostowa 7. 

Młodzież obojga płci pragnąca wstąpić do gimnazjum (do klas III i IV) 
otrzymuje tamże gruntowne specjalne przygotowanie systemem rocznym. 

Kursy Rysunku i Malarstwa 
im. Franciszka Smuglewicza 

Wil. T-wa Artystów Plastyków 

Głowa, akt, m. natura, perspektywa, anatomja, pejzaż i kompozycja. Przygoto- 
wanie do egzaminu na Wydział Sztuk Pięknych U. S. B. i Akademji. 

Zapisy przyjmuje Dyrektor w lokalu Kursów od dnia 1 września w poniedziałk*, 
У środy i piątki od godziny 5 — 7 w. 

Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku dnia 5 września o godz. 9 r. 

Wilno, Św. Anny 13. 

Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
im. Adama Mickiewicza 

(założone w 1926 roku orzez Stowarzyszenie Chrz. Narod. Naucz. Skół Powsz ) 
dia młodzieży i dorosłych z programem pełnej 7-klasowej Szkoły Powszechnej 

Specjalne komplery dla podoficerów i funkcjonarjuszów Policji Państwowej. 
Odczyty. Wycieczki naukowe. Opieka higjeniczno-lekarska. Wypożyczal- 

   

    

ło najsrożej prześladowane i odpal- 
szczane, czyta się powyższe wydaw- 
nictwa ze słusznem wzruszeniem i po- 
czuciem zasług naszych poprzedników 
na polu pracy narodowej. 

Ludwika Życka. Krótki rys dzie- 
jów tajnej oświaty polskiej na Ziemi 
Wileńskiej, Od 1880 do 1919 Wilno. 
1932. Odbitka z Dzien. Urzed. K. O. S. 
W. Posługując się niekompletnem ar 
chiwum Macierzy, notatkami i infor- 
macjami osób prywatnych, zbudowała 
autorka (zasłużona na polu tajnej i 
jawnej pedagogji), treściwe zestawie- 
nie mało znanych faktów i dała, eo- 
kolwiek chaotyczny, ale wartościowy 
pod względem materjału obraz wysił- 
ków społeczeństwa polskiego przed 
wojną, Broszura wydana staraniem 

Kuratorjum Wil. zapewne szukają- 
cym wiadomości o tej epoce dane ze 
brane możliwie objektywnie i wyczer 

pująco. Broszura powinna się znaleźć 
wszędzie, gdzie pisać będą o polskiej 
oświacie w dobie niewoli, żeby nie 
powtórzyło się przeoczenie wydawniet 
wa Naucz. szkół śred. i powszech. w 
Warszawie które wydało książkę „25 
lecie Walki o Szkołę Polską* gdzie 
obok wysików w Wielko, a nawet Ma- 
łopolsce, nie było ani słowa o oświacie 
i szkole polskiej w Wilnie. Dla auto- 
rów tej książki nie egzystowała tutaj 
wałka o polskość. Skromna księżecz- 
ka p. Życkiej przypomni o tem. Nau- 
czycielstwo przychodzące do nas z im 
nych dzielnie, też przeczyta to dzieł- 
ko z korzyścią. 

Hel. Romer. 

sjjpoca 
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k. 

Ki 3 Nr. 200 (2443). 
—— 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Polowanie peleskie. 

    

Msstiwi polescy chętnie polują na kaczory 
AW tym ce zostawia strzelec na 

kaczkę tak zw. kreku- 

chę, sam zaś Tru się w czółnie w 

   

  

szu- 

warach i czeka na zwabione głosem kreku- 
chy kaczory. 

Ilustracja nasza przedstawia myśliwycn z 
krekuchą. 

Otwarcie Wystawy Ruchomej w Gradnie. 

   
Z Grodna doncszą, iż w dniu wczor 

szym ctwarto tam Wystawę Ruchiomą Prze 
anysłu Krajowegc, Prób i Wzorów. W. wy- 
«stawie bierze udział zgórą 200 firm gro- 

mieńskich i 
trwa 8 dni, 
do Wtlna. 

zamiejscowych. Wystawa po- 
przeniesiona zostanie 

(z) 
poczem 

Pożar w gminie erańskiej. 
Mieszkaniec wsi Gryniszki, gminy orań- 

skiej, pów. wileńsko trockiego Adam Mak- 
ssimow uważany jest wśród okolicznych miesz 
%ańców za poważnego obywatela. Piastował 
on z wyboru różne urzędy zaś ostatnio ed 
dłuższego czasu był prezesem Kasy Stefczyka 
3 skrupułatnie wywiązał się ze swoich obo- 
-wiązków. Temniemniej posiadał Maksimow 
qdużo wrogów. 

Jako sumienny prezes musiał nieraz eg- 
zekwować pieniądze u opieszałych członków, 
«eo wywoływało w niejednym uczucie zemsty. 
"W, dodatku Maksimow był człowiekiem za- 

mcżnym, czego mu Zazdroszezono. W tych 
dniach po ukoń zonych zbiorach Maksimow 
wyjechał w jakimś interesie na kilka dni. 
W| jego nieobecności z przyczyny dotychczas 
wyraźnie nie ustalonej powstał pożar, który 
strawił dwie nowowybudowane stodoły z te- 
gorccznemi zbiorami na ogólną sumę 15.000 
zł. Wiszczęte przez polieję dochodzenie dało 
powody do przypuszczeń, że miało tu miejsce 
pcdpalenie, lecz csoba winowajey nie zosta- 
ła narazie ujawniona. 

Policja w dalszym ciągu prowadzi docho 
dzenie. (e) 

      

Śmierć 90-letniej staruszki. 
We wsi Wiesiszki pow, święciańskiego 

smieszkała 90 letnia kobieta. Józefa Paukszto, 
chociaż rodzina odnosiła się do niej wyjąt 
kowo dobrze i starała się, żeby wiekowa sla 

ruszka nie przemęczała się, Paukszto mając 
-własne dzwactwa zawsze jakoś wykręcała 
się z pod opieki rodziny. Przed paru dniami 
postanowiła ona odwiedzić cmentarz, znajdu 
jacy się niedaleko od tej wsi za lasem. Wy 

  

kradła się z domu o godzinie 5 nad ranem. 
Od tej chwili nikt ją więcej nie widział. Zu 
pełnie przypadkowo wieśniak z tejże wsi, 
przechodząc przez las zauważył trupa starej 

kobiety i poznał w nim Pauksztową, zamel- 
dował o tem policji. Dochodzenie policyjne 

ustalilo, że Pauksztowa zmarła z powodu sta 
rości i wyczerpania. 

  

(e) 

  

FIRMA 
  

  

  

Z pogranicza. 
« Ruch graniczny polsko-sowiecki 

rozwija się. 

"Ze Stołpeów donoszą, iż ruch graniezny 
ftowarowy polsko-sowiecki z każdym: mie- 
<siącem rozwija się. Codziennie niemal prze- 
ehodzą pociągi towarcwe z maszynani, 
-skórami, futrami, węglem, rybami i wyro- 
bami włókienniczo-galanteryjnemi. 

W! ciągu m. sierpnia jak wykazuje sta- 
"tystyka do Rosji przeszło zgórą 100 wago- 
nów tewarów polskich, z Rosji zaś w tym- 

:že ezasie przybyło około 100 wagonów to- 
warów głównie wyrobów skórzanych, gu- 
mowych, futer, zabawek, ryb i olejów róż- 
nych. Zainteresowanie handlem  polsko- 

sowieckim wśród kupiectwa jest duże. Przed 
-kilku dniami do Rosji udała się specjalna 
delegacja kupców i przemysłowców  pol- 

<skich, która przeprowadzi ze sterami ku- 
piectwa i przemysłu rosyjskiego szereg kon- 

„fereneyj. 

Konferencja polsko-sowiecka. 

Na odcinku granicznym Kozdrowicze w 
rejonie granicznej wsi Radkowo odbyła się 
-onegdaj polsko-sowiecka konferencja grani- 
czna poświęcona uregulowaniu sprawy osu- 
sszenia błota i łąk znajdujących się na tere- 
mie zaścianka i osady granicznej Rybczany 
© Tomanowo. Na skutek prośb ludności gra- 
snicznej konferencja ta dała pomyślne wy- 
niki, gdyż obie strony przyjęły Rr para 
gprac meljoracyjnych. (2) 

  

Sowieccy strażnicy ogniem karabino- 
wym powstrzymują swych obywateli 

od ucieczki do Polski. 

Na odcinku 
«na teren polski 
sgrupa włościan. 
żnicy spotkali 

granicznym Radoszkowicze 
usiłowała przedostać się 

Uciekinierów sowieccy stra 
gradem kul karabinowych 

„skutkiem czego kilku osób poraniono. Ża- 
-den z uciekinierów nie przedostał się na 
*teren polski. (z) 

Po żniwach. 

  Oto wesoła gromadka na stogu świeżo 
zżętego żyta. 

  

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

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

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

ЕЛЕНБ TATTO 

Z działalności BBWR. 

Zebranie poselskie w powiecie 
dziśnieńskim. 

W! dniu 21 sierpnia w ośrodku powiatu 
dziśnieńskiego w Głębokiem ódbyło się przy 
udziale około 120 osób zebranie miejskiego 
Komitetu BBWR. 

Na zebranie przybyli z ramienia Wileńs- 
kiej Grupy Regjonalnej posłów i senatorów, 
posłowie Józef Polkowski i Stanisław Stan- 
kiewicz oraz kierownik Powiatowego Sek- 
retarjatu BBWIR. kpt. rez. Leon Tołłoczko. 

Obrady zagaił imieniem Komitetu poseł 
Stankiewicz, wzywając zebranych do rzeczo 
wego omówienia bolączek miejscowych i 
współdziałania z BBWR. w zakresie zwal- 
czania przejawów kryzysu gospodarczego, 
który tak silnie odczuł wysunięty daleko na 
północno-wschód pow. dziśnieński. 

Duże zainteresowanie wywołała cprawa 
zorganizowania w Głębokiem szkoły rzemieśl 
niczej, którą przeprowadza osobiście poseł 
Stankiewicz, jako reprezentant rzemieślni- 
ków powiatu dziśnieńskiego w Radzie Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie. 

Po pośle Stankiewiczu zabrał głos poseł 
Polkowski, który w obszernym referac'e o- 
mówił sytuacje polityczną i gospodarczą w 
państwie. informując zebranych o wysiłkach 
BBWR i rządu w zakresie walk z kryzysem 
gospodarczym. W]! wyniku swych wywodów 
popartych cyframi poseł Polkowski podreś- 
lił znaczenie dla przyszłości Polski, niewzru- 
szenie silnej na zewnątrz postawy obecrycii 
rządów i dał wyraż swej głębokiej wierze, 
w skuteczność poczynań sterników nawy 
państwowej. 

Tegoż jeszcze dnia wyżej wymienieni pos- 
łowie i kierownik Sekretarjatu Powiatowcgo 
p. L. Tołłoczko wzięli udział w zebraniu 
komitetu gminnego i Porpliszczu i odwiedzi 
li Królewszczyznę, gdzie odbyli konferencję 
z zarządem tamtejszego Komitetu Gminnego 

Na konferencji w Królewszczyźnie m. 'n. 
ustalono termin zebrania Komitetu Gminne- 
go BBWIR. na dzień 11 września. 

W Oranach. 
Wi dniu 28 sierpnia br. odbylo się posie- 

dzenie Komitetu Gminnego BBWR. w 0 
uach pow. Wiileńsko-Trockiego pod pr 
nictwem prezesa Komitetu p. Nosowicza. 

Z. ramienia Sekretarjatu Powiatowego 
BBWR. brał udział w posiedzeniu Andrzej 
Gawda. Na posiedzeniu omówiono sprawy 
wewnętrzno-organizacyjne i sprawy pracy 

społecznej na terenie Gminy orańskiej. 

Święciany. 
Realizacja nowego ustroju szkolnego. 

W| związku z realizacją ustawy o ustro- 
ju szkolnictwa zwinięta została w tut: Gim- 

  

  

  

    

  

   

   

    

     

nazjum I kasa, a w miejsce jej utworzono w , 
kole Ćwiczeń przy Seminarjum Nauczyciel 

skiem oddział V-ty, zastępujący obecnie I 
klasę gimnazjalną. 
    

Zakończenie roku szkolnego sejmiko- 
wej Żeńskiej Szkoły Rolniczej. 

W. dniu 31 sierpnia b. r. odbyło się za- 
kończenie roku szkolnego Sejmikowej Żeń- 

k i i . Szkołę ukończyło 19 
z pośród wiejskiej ludności powiatu 

święciańskiego. Na uroczystości obecny był 
starosta powiatowy p. Stefan Mydlarz, który 

łosił do uczenie przemówienie nawo 
łując je do wykorzystania zdobytych wia- 
domości tak we własnych gospodarstwach, 
jak i dla pracy polu społecznem. Dwie 
uczenice szkoły złożyły sprawozdanie z 0- 
siągniętej więdzy oraz odbytych w czasie 
trwania kursu vycieczek krajoznawczych. 
Ponadto przemaw w imieniu Okr. T-wa 
Org. i K. Roln. agronom powiatowy inż. 
Kuryłio. Przemówienie pożegnalne do ucze- 
nie wygłosiła kierowniczka szkoły p. Per. 
kowska. Wteszcie zabrała głos jedna z ucze- 
nie, dziękując Sejmikowi za opiekę moral- 
ną i materjalną oraz personelowi nauczy- 
cielskiemu za serdeczny i życzliwy stosunek. 

          

   

  

КОВЕ В 

Japońska kolonizacja 
w Mandżurji. 

Sensacyjny projekt oparty na wzo- 

rach imperjum rzymskiego. — Małe 
fortece na działkach osadników 

wojskowych. 

Na najnowsze plany rządu japoń- 
skego rzuca mocne Światło ujawniony 
ostatnio, rewelacyjny materjał majo- 
ra japońskiego sztabu generalnego Ta 
dashi Hanaya. Plan ten, przedłożony 
ministrowi wojny oraz ministrom re 
sortów gospodarczych, motywuje ko 
nieczność przeprowadzenia szeregu 
posunięć, mających na celu zabezpie 
czenie stanowiska Japonji w Mandżu 
rji. Ma to być niejako „pokojowe zdo 
bycie* i opanowanie pod względem 
gosodarczym. politycznym i militar 
nym nowoutworzonego państwa man 
dżurskiego. 

Śmiałość koncepcji majora Hana- 

   

    

уа przypomina zupełnie plany kolo - 
nizacyjne z okresu państwa rzymskie 
go. Tak, jak ongi przed wiekami, po- 
wstały w podbitych przez Imperjum 
Rzymskie krajach kolonje militarne, 
utworzone przez nadawanie legjoni- 
stom rzymskim działek ziemi, tak 
teraz według planu majora Hanaya 
powstać mają wzdłuż linij kolejo- 
wych osiedla rezerwistów japońskich, 
mających charakter małych kolekty 
wów. Ale zadaniem ich będzie nietył 
ko uprawa roli i działalność gospodar 
cza—mają to być jednocześnie małe 
twierdze, których obrona spoczyw”ć 
będzie w ręku zbrojonych zawsze ko- 
lonistów. Każda taka wioska otrzyma 
znaczną ilość karabinów i amunicj 
oraz karabiny maszynowe. Rząd ja- 
poński ulokuje w tych osiedlach le 
karzy, nauczycieli oraz licznych przed 
stawicieli zawodów wyzwolonych. 
Aby zapobiec nadmiernemu przypły 
wowi emigrantów chińskich do Man 
dżurji, ma być jednocześnie wydany 
zakaz emigracji Chińczyków do Man 
dżurji. Łatwo zdać sobie można spra 
wę ze skutków takiego zakazu, jeśli 
zważyć, że ludność tego kraju wzro 

sła przez emigrację z południowych 
Chin w okresie 25 lat blisko 10- 
krotnie. 

Sensacyjny memorjał przedłożony 
rządowi tokijskiemu przewiduje rów 
nież zagadnienia organizacyjne Man 
dżurji i stara się je rozwiązać w ogól 
nych zarysach. Rząd, składający ые 
2 krajowców Mandżurji ma pozostać 
u władzy i de jure sprawować swe 
czynności. Jednocześnie jednak ma 
być utworzony specjalny urząd kon 
troli, który obejmować będzie wszyst 
kie sprawy personalne urzędników 
administracyjnych Mandżurji. Urząd 
ten kontrolować będzie całą gospodar 
kę i administrację kraju, a na czele 
jego stanąć mają ludzie zbliżeni do 
rządu japońskiego. 

Inicjatywa majora Hanaya zasłu 
guje z tego jeszcze względu na pod- 
kreślenie, że reprezentuje on tę gru 
pę wojskowych, którzy pragnęliby 
stworzyć syntezę militaryzmu japoń 
skiego i... socjalizmu. Na miano so- 
cjalizmu zasługują bowiem w projek 
cie majora Hanaya organizacje drob 
nych robotników rolnych w przeciw 
stawieniu do metod kolonizacyjnych 
wielko-kapitalistycznych.  Memorjał 
podkreśla z naciskiem konieczność 
nadania szeregu przywilejów biednym 
drobnym rolnikom i  małorolnym. 
którzy auga się będą w Mandžurji 
Ww my ego planu. Zaznaczyć należy, 
że Šiais, te nie są bynajmniej po- 

mysłem indywidualnym — ale pokry 
wają się całkowicie z nastrojami, 
panującemi wśród większej części ar 
mji japońskiej. Zwłaszcza grupy mło 
dych oficerów gorąco popierają ten 
projekt. 

Oczywiście, projekty te wywołały 
w Chinach silne zaniepokojenie. Koła 
miarodajnych polityków oraz dzia- 
łaczy ze sfer gospodarczych wskazują 
na konieczność przeciwstawienia się 
jak najenergiczniejszego kolonizacyj 
nym zamierzeniom Japończyków w 
Mandżurji. Metody tej przeciwakcji 
nie zostały dotąd sprecyzowane, gdyż 
memorjał majora Hanaya niedawno 
ujrzał światło dzienne, K. 

  

  

    

   

  

istotny przebieg wypadków 
na Polesiu wołyńskiem. 

W ostatnich dniach w pewnej części pra 
sy zagranicznej ukazały się nieprawdziwe 
wiadomości c użyciu jakoby dużej ilości woj 
ska do stłumienia niemal zamieszek o cha- 
rakterze narodowościowym na terenie Pole- 
sia i © dużej ilości ofiar wśród ludności miej 
seowej. W; rzeczywistości sprawa przedsta- 
wia się następująco: 

Wi lipeu grasowało w powiecie kamień- 
kcszyrskim kilkudziesięciu bandytów, któ- 
rzy dokonali kilku napadów rabunkowych 
na miejscowych kupców Żydów oraz na 
klasztor prawosławny w Mieleu. Wzmocnio- 
ne organa bezpieczeństwa stłumiły w zarod- 
ku działalneść bandytów, zapobiegając dal- 
szym napadom i przechodząc do ujęcia spra 
wceów. 

Po kilkudniowym pościgu w terenie bar- 
dzo trudnym, aresztowano kilkudziesięciu lu 
dzi podcjrzanych 6 bandytyzm, wzgłędnie o 
współdziałanie z przestępcami. Dwie osoby 
Gddane zostały pod sąd doraźny, Partja ko- 
munistyczna wzięła działalność bandytów na 
swój rachunek, przedsławiając ją w swej ii 
teraturze, jako powstanie miejscowej ludnoś 
ci przeciw władzom i usiłując wykorzystać 
akcię bkandyeką dla swych celów. Podobne 
przedstawienie sprawy całkowicie nie odpo- 
wiada rzeczywistości, gdyż ludność miejsco- 
wa, poza bardzo nielicznemi wypadkami — 
współdziałała z władzami bezpieczeństwa, 
przyczyniając się w ten sposób do ujęcia 
bandytów. 

Nieprawdziwe wiadomości, podane w 
części prasy zagranicznej pomimo istnienia 
cliejalnego komunikatu PAT. a z dnia 12-g0 
sierpnia r. b. — pochodzą najprawdopodob- 
niej ze źródeł, którym widocznie zależy na 
tem, ażeby na Polesiu właśnie takie stosunki 
zapanowały. (Iskra) 

  

WI E:E NS KI 

Z R.sji Sowieckiej. 
Nowa serja wyroków Śmierci. 
MOSKWA. 2.IX. (Pat.) Ostatnie dwa dni 

przynicsły nową serję wyroków śmerci w 

Sowietach Na Ukrainie skazano 5 chłopów 
za kradzież zboża w kolektywach rolnych. 
Za kradzieże na kolejach skazano na śmierć 
jedną cscbę w Woronieżu i jedną w Ro- 
stewie n/Donem. W. mieście Turkul (Azja 
Średkowa) skazano na Śmierć pracownika 
kocperatywy za spekulację. 

„Samoopodatkowanie się*. 
MOSKWA. 2.IX. (Pat.) Ogłoszono rozpo- 

rządzenie CKW! i Rady Komisarzy Ludo 
wych ZSRR e opodatkowaniu ludności wiej- 
skiej na lokalne cele gospodarcze czy kultu- 
ralne. Jest to de facto wprowadzenie na wsi 
nieistniejącego tam podatku komunalnego. 
Aczkclwiek w/g dekretu samoopodatkowanie 
ma być dobrowolnym aktem, uchwalonym 
najmniej przez */3 Gbywateli danej miejsc0- 

rozperzadzenie szezegolowo określa 
wysckość stawek dla poszczególnych Ка!е- 

j ludneści wiejskiej oraz icza osohy 
owane, które Gd „samoopodaiko- 

wania się“ są zwolnione. Tak więc gospo- 
darz indywidualny płaci więcej od członka 
kolektywu, rzemieślnik niezrzeszony od 

za onego, wygórowane zaś stawki mają 
płacić kułacy. 

   
  

     

  

Dziwna demonstracja antywojenna. 
MOSKWA. 2.IX (Pat) Demonstracje anty 

wojennew różnych miejscowościach ZSRR 
trwają nadal i mają charakter zdecydowa- 
nie militarystyczny i bojowy. Rezolucje wie- 
cowe wzywają do wzmocnienia obronności 
w Związku Sowieckim i zamiany każdej 
fabryki w fortecę. W szeregu wypadków 
uchwałcne są miesięczne potrącenia na fun- 
dusz Osoawiachimu. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Stan bezpieczeństwa na kołejach so- 

wieckich, \ 
Według opracowanych statystycznych da- 

nych w ostatnich 6 miesiącach w pociągach 
międzynaródowych kursujących na linji 
Meskwa—Warszawa przeważnie na te 
torjum Białerusi Sowieckiej a głównie mię- 

y Mińskiem a Niegorełoje dokonano 178 
zieży, 7 rabunków, zdarzyło się 6 nie- 

wych wypadków wypadnięcia z po- 
ciągu, zanotowano 8 zgonów nagłych. 

Władze sowieckie tylko w 92 wypad- 
kach ujawniły sprawców kradzieży. (z) 

  

    

Zwolnienie z więzienia mińskiego 
działaczy białoruskich. 

Z Mińska donoszą, iż dnia 29 ub. m. 
z więzienia mińskiego zwolnieni zostali po 
3-rocznym pobyciu Aleksander Mnichowicz. 
działacz narodowy białoruski, prob. prawo- 

  

sławny z Borysowa Włodzimierz Kurjanw 
i Piotr Mitka student uniwersytetu miń- 
skiego. 

Zwolnionym za wzorowe prowadzenie się 
w więzieniu darowano po 8 mies. więzienia 

Zwolnieni więźniowie z polecenia władz 
mińskich mają się osiedlić w okręgu mo- 
skiewskim na przeciąg 10 lat. (z) 

  

s". 
GABRJEL WYKOWSKI 
urzędnik Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie, 

zmarł | września 1932 roku, pogrzeb odbył się w dniu 2-go 

września r. b. na cmentarzu św. Piotra i Pawła 

o czem zawiadamiają 
Prezes i urzędnicy 

Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

  

w Wiinie. 

Trudności ze strony Litwy w sprawie 
wymiany więźniów. 

W drodze powrotnej z Kowna ba- 
wił wczoraj w Warszawie delegat 
Międzynarodowego Komitetu Czerwo 
nego Krzyża, p. Sidney Brown, który 
udał się na Litwę celem interwencji 
w sprawie wymiany więźniów z Pol- 
ską. W wyniku konferencyj, przepro 
wadzonych w Kownie, p. Brown 
stwierdził że wbrew stanowisku stro 
ny polskiej, czynniki rządowe na Lit 
wie wysuwają w tej sprawie znaczne 
trudności. W najbliższym czasie usta 

   
    

lona zostanie nowa lista osób, które 
zwolnione mają być z więzień i wy- 
mienione między Polską a Litwą, W 
przeciwieństwie do władz litewskich, 
tamtejszy Czerwony Krzyż stara się 
usilnie doprowadzić do skutku spra- 
wę wymiany więźniów. 

P. Brown przekazał litewskiemu 
C. K. pewną kwotę pieniężną od Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża na pomoc 
dla więźniów Polaków. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Lutnia — „Handlarze sławy*. 
w sobotę 3.IX o godz. 8,15 doskonała ko- 
medjo-: GA Marcėlego Pagnola i Pawła 
Nivoix p. „Handlarze sławy*, w realizacji 
zakaeco artysty i reżysera teatrów war 

J. Boneckiego, satyra na wczo 
e odniosła wielki sukces 

8 y, ący długotrwałe powodze- 
nie. Publiczność bawi się wybornie, darząc 
rzęsistemi oklaskami wykonawców w oso- 
bach pp. J. Boneckiego, L. Wołłejki, J. Wa- 
silewskiego, M. Bieleckiego, J. Budzyńskie- 
go, K. Puchniewskiego, St. Brusikiewicza, 
Z. Molskiej, Z. Kamińskiej, Z. Hajdamowi- 
czówny; L. Detkowskiego, F Dobrowolskie- 
go, St. Skolimowskiego i in. Nowe dekora- 
cje pomysłu W. Makojnika dodają wdzięku 
i barwnošci. 

— Dzisiejsza premjera w Teatrze Let- 

Dziś, 

    

    

  

    

  

   

      

      

nim — „Publiczność ma głos*. Dziś, w so- 
5 Sempoliński daje 

':zęściach 17 obrazach 
ma głos*. W nowym pro- 

gramie udział biorą pp. Ina i Jerzy Ney'o- 
wie, Janina Kozłowska, Ludwik Sempol:ń- 
ski, Włodzimierz Boruński, Zofja Kosińska, 

Wianda Biszew 

  

Jerzy Sulima-Jaszczołt, 
oraz ulubieniec publiczności wileńskiej 
Karol Wyrwicz-Wichrowski i zespół gir 
Ważniejsze przeboje: „Królestwo operetki 

      

KET KOGO ROA OZCCCO PORY ATZ RZEROT IE A KERESZZKEA 

Wystawa na ulicy. 

  

Od dawnych już lat organizują ar 
paryscy wystawy swych dzieł na ulicac! 

. Nigdy wystawy te nie były tak na     
   

i 
czasie jak w obecnych latach kryzysu, gdy 
biedni malarze odstępują często swe obrazy 
za porcję pożywienia. 

  

SPORT. 
Mistrzostwa automobilowe. 

PASSO DELLO STELVIO. 2. 9. (Pat). Auto 
mobilowe mistrzostwa wygrał niespodziewa 
nie Hans von Sturck na maszynie marki Mer 

Drugie miejsce zajął zwycięzca prawie 
tkich tegorocznych wyścigów automobi 

lowych Nuvolari na maszynie Alfa Romeo. 
Z» ęsca przebył trasę w 15 min. 23 sek., 

osiągając średnią szybkość 54 km. 604 m. na 

godzinę. 

Walasiewiczówna startuje. 
NOWY JORK, 2. 9, (Pat). Na prośbę ka 

nadyjskiej wystawy międzynarodowej oraz 
za zgodą polskiego kons u w Nowym Jor 
ku Walasiewiczówna weźmie udział w wiel 
kich zawodach lekkoatletycznych, które odbę 
dą się w sobotę dnia 3 września w Toronto. 
Walasiewiczówna startuje w biegach na 100 
metrów, 200 metrów oraz w skoku wdal. 

Wilnianin — faworytem w pięcioboju 
Polski. 

W! najbliższą niedzielę w Bydgoszczy ro- 

zegrane zostaną mistrzostwa Polski w pię 

cioboju. Tytuł mistrza powinien zdobyć wil- 

nianin — a mianowicie — Wiieczorek, znaj- 

dujący się obecnie w świetnej formie. 
Należy oczekiwać Wieczorek zdoła 0- 

siągnąć 3.700 punktów. 

Uderza niewielka ilość zgłoszonych zawo 
dników: obok wilnian Wieczorka i Wojtkie 
wicza spotykamy zgłoszenia Hanusika i Ja 
rząbskiego — obaj z Bydgoszczy. (wj) 

Z Klubu Sportowego Zrzesz. Młodz. 
Rzem. i Przemysł. w Wilnie. 

W! związku z okresem jesiennym Klub 
Sportowy Zrzesz. Młodz. Rzem. i Przem. przy 
stąpił do zorganizowania całego szeregu im 
prez sportowych, mających za zadanie spraw 
dzenie sprawności fizycznej swoich człon- 
ków, we wszystkich gałęziach sportu. To 
też w najbliższą niedzielę t. z. dn. 4 bm. 
o godz. 15 na boisku przy ul. Dominikański 
2 odbędą się zawody siatkówki w kategarji 
rozgrywek o mistrzostwa Oddz. ZMR. i P. 
m. Wilna. 

W dniu zaś 5 bm. o godz. 15 na basenie 
3 p. sap. odbędą się zawody pływackie o 
mistrzostwo Oddz. ZMR. i P. w następują- 
cych konkurancjach: 100 m. stylem dowcl 
nym, sztafeta 6 X 25. 

Poza nagrodą przechodnią przewidziany 
jest cały szereg nagród indywidualnych. 

Lokalne ambicyjki górą! 

18 b. m. boks polski oczekuje generalna 
próba w meczu z Włochami. P. Z. B. przepro 
wadza szereg eliminacyj, by wyłonić możli- 

    

  

   

      

wie najsilniejszą reprezentację polskiego pię 
ściarstwa, Uwzględniając donosłe znaczenie 
sportowe i propagandowe tego spotkania. na 
leżałoby sądzić, iż zarówno kluby, jak posz 
czególni zawodnicy dołożą wszelkich starań, 
by stworzyć potężną reprezentacyjną drużynę 
Polski. 

Tymczasem najlepsi bokserzy warszawscy 
Pasturczak, Karpiński i Mizerski uchylili się 
od zawodów eliminacyjnych w dn. 4 b. m. 
ponieważ walczą oni w tym dniu w zawodach 
drużynowych o mistrzostwo Warszawy. 

Chwalebne jest przywiązanie zawodnika 
do barw klubowych, lecz wówczas gdy unie 
możliwia wystawienie silnej reprezentacji pań 
stwowej należy je bezwzględnie potępić. wj. 

SS 

-Teiefony w Polsce i na 
šwiecie. 

Sieć telefoniczna w Polsce wzrasta nieu- 
stannie. Podczas gdy w roku 1926 mieliśmy 
ogółem w całem państwie 384 tys. km. prze- 
wodów telefonicznych, w r. 1980 liczba ta 
wzrosła do 570 tys. km. Ilość central wzro- 

sła w tym samym czasie z 2.006 do 3.045, 
rozmównic publicznych — z 3.310 do 4.187. 
Abenentów było w całej Polsce w roku 26- 
tym 102 tysiące, w 30-ym 146 tys.,; rozmów 
przeprowadzono 578 miljonów (1926) i 763 
miljony (1930). 

Aparatów telefonicznych jest w Polsee 
około 200.000 (w r. 1930 było 199 tys.). Jest 
to zaledwie jedna setna część ilości telefo- 
nów Słanów Zjedn. A. P., które posiadają 
zgórą 20 miljonów aparatów, czyli jeden a- 
parat na każdych sześciu mieszkańców. Niem 
cy mają 3.182 tys. aparatów, Anglja 1.887 
tys., Kana 1.400 tys. Francja 1.056 tys.. 
Japonja 8 tys., Szwecja 509 tys.. Danja 
342 tys, Szwajcarja 269 tys. i t. d. 

Ciekawie przedstawia się procentowa sta- 

   

  

     

    

  

    

yka telefonów poszczególnych państw. 
Na pierwszem miejscu stoją Słany Zjedn. 
Am. Półn., mają one 16,4 aparatów na każ- 
dą EE mieszkańców. 

za niemi Кгос: 
Danja (pierwsze miej: 

która ma 9.6 aparatów na każde 100 głów, 
8,3, Ausiralja 7,9, Norwegja 6.7, 

ja 6, 7, Niemcy 5, Anglja 4,1, Ho- 
6, Francja 2,5, Japonja 1,4, Czecho- 

słowacja 1,1, Włochy 0,9 Polska 0,6. 

R. W. 

Humor. 
ARTYKUŁ NA EKSPORT. 

Nauczyciel w szkole zadaje pytanie: 
— Krauze, powiedz mi, jaki jest główny 

przedmiot eksportowy Islandji, 
— Depresje, panie profesorze. 

      
anada: 14,2. na- 

ce w Europiei, 
  

    

   

   

  

(Biihne). 

„Flirt, flit i Filut 
co*, „Klatka miłośc Po 
pan cudownie to robi* i in. 

Niedzielna popołudniówka w Teatrze Le- 
tnim. Jutro, w niedzielę 4.IX o godz. 4.15— 
dana SSE po cenach zniżonych jako po- 

    

   

kto, 
włosku”, 

Zależy, zależy 

„Jak 
  

  

    

   

  

południó doskonała rewja „Tylko dla 
dorosły w wykonaniu go zespołu, 
т anym występem Ney'ów i Boruń- 
skiego. 

— W Parku Żeligowskiego. W: niedzielę 
4 wrześna r. b. wystąpi znakomita pieśniar- 
ka ulubienica m. Wilna Helena Dal. W: pro- 
gramie: Czajkowski, Szeligowski, Tosti, Nie- 
wiadomski. Prażowski i inni. 

Początek o godz. 8.15 wiec. 
; Parku Żeligowskiego. Dziś Koncert 

Symfoniczny pod batutą prof. M. Małachow 

  

skiego, oraz występ artystów žydow. Na- 
cama, Kadisz i Chasz. W programie: Ro- 
manse, kuplety, duety i t. p. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 3-go września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dz. 
Dziesięć minut muzyki operowej (pły- 

y). 15,25: Kom. met. 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 W:ił- 
nie. 19,00: Lotnictwo komunikacyjne—odez. 
19,15: Tygodnik litewski. 19,30: Program na 
niedzielę. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 

: Muzyka w rytmłe stuleci — pog 
Muzyka lekka. 21,00: Na widnokręgu”. 

: Muzyka lekka, 21,50: Kom. 22,00: 
Koncert Chopinowski. 22,40: Wiad. sporto 
we. 22,50: Muzyka taneczna. 

  

   

   
NIEDZIELA, dnia 4-go września 1932 roku 

Transm. nabożeńsźwa z Łowicza. 
11,58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. met. 12,15t 
Audycja z Łowicza. 12,55: „Walka z nie- 

wemi wypadkami przy pracy“ odcz. 
: D. c. transm. z Łowicza. 14,00: „Cho- 

a Banga* odczyt. 14,15: Koncert z Ło- 
wicza. 14,30: Kom. met. rol. 14,35: „Żywie- 
nie inwentarza w okolicach dotkniętych 
klęską rdzy* odczyt. 1 : Muzyya z Ło- 
wicza. 15,05: „Lasy i leśnictwo w Polsce 

i zagranicą* odczyt. 15,25: Muzyka z Łowi 
cza. 15,40: Audycja dla dzieci. 16,05: Audy- 
cja popular :00 Koncert. 18,00: „Та- 
bliczka mnożeni feljeton. 18,20: Muzyka 
taneczna. 19.1 Feljeton regjonalny — w 
wyk. L. Wpi.ejki art. dram. 19,25: Program 
na poniedziałek i rozmait 19,35: Skrzyn- 
ka techn. 19,50: Rozmaitości. 20,00: Koncert. 
20.45: Kwadrans liter. 21,00: D. c. koncertu. 
21,50: Wład. sportowe z prowincji. 21,56: 
Wil. kom. sportowy. 21,58: Kom. sportowy. 
22,00: Muzyka tan. 22,40: Kom. 22,50: Mu- 
zyka taneczna, 

ROWIEKI RADIOWE. 

LOTNICTWO I LOKOMOCJA. 

Lotnictwo sportowe i komunikacyjne roz- 
wija się w Polsce znakomicie. Dowodem te- 
go ostatnie zwycięstwo por. Żwirki i urucho 
mienie nowej linji lotniczej z trasą wiodą- 
cą przez Wilno. Wi tych okolicznościach dzi- 
siejszy odczyt prof. E. Hryniewicza p. t. 
„Lotnictwo komunikacyjne”, który nadany 
zostanie o g. 19 spotka się z pewnością z 
uznaniem radjosłuchaczy jako -niezmiernie 
aktualny. 

JAK ZWYKLE CHOPIN... 

O godz. 22,05 w studjo warszawskiem wy- 
stąpi utalentowana chopinistka p. Zofja Rab 

żowa z reciialem, który będzie transmi 
towany pnzez wszystkie stacje. Program kon 
certu rozpocznie artystka od kompozycji ma- 
ło grywanej, mianowicie od „Bolera“. Utwėr 
ten wydany w r. 1834 a więc przed podróża 
Chopina do Hiszpanji jest kompozycją pel- 
ną wdzięku, lecz niedocenioną. Schumann 
miał dla niej specjalną sympat Drugim 
utworem będzie Sonata H-moll, którą nie- 
dawno słyszeliśmy w wykonaniu mistrza Pa 
derewskiego. 

NOWY KONKURS RADJOWY. 

Radjo Polskie wkrótce ogłosi warunki 
konkursu na hasło propagandowe złożone z 
2 lub 3 słów. Wi konkursie będą mogli wziąć 

udział wszyscy radjosłuchacze, ubiegając się 
o jedną z trzech nagród, które wynoszą: 
1—250 zł., I—150 zł. i III—100 zł. Szczegó- 
ły konkursu podane zostaną niebawem przez 
radjo. 

NOWOŚCI WYDAWKUICZE 
— Kapitaniak „Działanie i obsługa moto- 

cykla“ Warszawa 1932. Główna Księgarnia 
Wojskowa. Str. 128. Cena zł. 2. Autor oma- 

wianej pracy, opierając się na najnowszych 
źródłach naukowych, podaje w sposób jasny, 
ścisły i przystępny zasady działania głównych 
części motocykla. Pokolei omawia on silnik 
spalinowy „,karbrator. instalację elektryczną, 

mechanizm przenośny, hamulec, uczy jak pro 
wadzić motocykl i t. d. Osobny rozdział zo- 
stał poświęcony wykrywaniu niedomagań 
silnika, sporo miejsca zajmują również: za- 
gadnienie oliwienia, różne systemy smaro- 
wania silników, odpowiednie gatunki olejów, 
znajdujących się na rynku polskim. Załą- 
czono tablice polecające ołeje dla wszystkich 
znanych w kraju typów motocykli. 

Podręcznik ten zawiera całokształt wia- 
domości, niezbędnych dla każdego motocy-. 
klisty amatora do uzyskania prawa jazdy 
oraz do prawidłowej obsługi motocykla. 

Na uznanie w pracy zasługuje bezwzględ- 
ne stosowanie terminów polskich. 

Praca ta zainteresować powinna każdego 
motocyklistę, który pragnie zapewnić długie 
życie swej maszynie, a siebie zabezpieczyć od 
wypadków. Stanowi ona tomik 23 niezwykle 
popularnej wśród kół sportowych Bibljotecz-* 
ki Sportowej Głównej Ks. Wojskowej. 

    

   

    

  

   

      

   

    

  

          

  

    

  

   



  

  

  

==. Daiši Szymonas 

Sobota | Jutro: Rozalji. 
3 | 

JĄ Wschód słońca — g. 4 m. 30 
_ Wrzesień į ZEBRAĆ r (Owo 06   

  

$postrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w wiłnie z dnia 2/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia | + 170 €. 
= najwyższa —- 22° С. 

К majaiżeza +7 ©. 
©0p.d: — 

W nelis 
Tedencja: spadek. 

Uw>gi: pogodnie, rano i wiecz. mgla. 

в 
URZĘDOWA. 

— Przemianowanie. Rozporządzeniem 
Min:'stra Skarbu z dnia 13 iserpnia 1932 r. 
(bz. U. R. P. Nr. 65 poz. 391) Urząd Skar- 
bowy na powiat wileńsko-trocki z siedzibą 

w Wilnie przemianowany został ya 5 Urząd 

Skasbowy m Wilna. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Protokėly i kary 
Poszczególne Komisarjaty P. P. m. W 
w ciągu ub. mies. na terenie miasta spo: 
dziły 1874 protokółów karno-admnistracy 
mycia. Wi tej liczbie sporządzono 645 pro- 

tokółów za opilstwo i zakłócene spokoju 
publicznego, 143 za tamowanie ruchu ulicz- 
nego i nieprzestrzeganie przepisów jazdy. 
za aieprzestrzeganie przepisów sanitarno- 
higjenicznych w zakładach, sklepach, mle- 
czarniach, na rynkach i tp. sporządzono 345 
protokółów. (z) 

MIEJSKA. 

—Magistrat m. Wilna nie weźmie udziału 
w wystawie chicagoskiej. Magistrat m.Wilna 
«otrzymał z Generalnego Zarządu Wszech- 
światowej Wystawy w Chicago zaproszenie 
z wyczerpującemi dogodnemi warunkami do 
wzięcia udziału m. Wilna w wystawie chica- 
goskiej, która odbędzie w 1933 r. 

Magistrat po rozpatrzeniu oferty — za- 
proszenia postanowił nie brać udziału w 
wysławie, motywując to ciężkiemi trudnoś- 
ciami finansowemi miasta. (z) 

   
         

   

ARTYSTYCZNA. 

— „Fotoart*. Znany z wielu wystaw foto- 
grafiki tak krajowych jak i zagranicznych, 
świetny portrecista, artysta — fotograf Józef 
Rożnowski, otworzył Zakład Fotograficzny 
p. f. „Fotoart* przy ulicy Mostowaj 3a. Za. 
kład przyjmuje wszelkie zamówienia, spec- 
jalnie zaś wykonuje indywidualny portret 
artystyczny. 

T " SPRAWY SZKOLNE, 

— SHELLEY*“S INSTITUTE. Rodo- 

wici anglicy: prof. George Bridgei, 
prof. Denis Cross rozpoczynają wy- 
kłady angielskiego. 

Równoległe kursa niemieckiego i 
francuskiego. 

Angielska i niemiecka stenografja 
oraz nauka pisania na maszynie. 

Kaneelarja czynna od 3 września 
codziennie od godziny 11 90 11045 

do 8-е]. 
, Adres: ulica Zygmuntowska 20 

m. 3. 
— Kursy Handlowe I. Sternberga. Może 

my pozdrowić powstałe w Wilnie Kursa 

Handlowe Juljana Sternberga, przy ul. Ja- 

giellońskiej 3 m. 2, gdyż takowe jako nowo 

czesne, prowadząc Kantor Wizorowy nieza- 

wodnie wypuszczą siły biurowe samodziel- 

ne i dokładnie zapoznane w ich zakrese. 

Kursa prowadzone pod dyrejzją Juljana 

Sternberga znanego w Wilnie jako wybitne- 

go fachowca w tej dziedzinie przy doborze 

pierwszorzędnych sił nauczycielskich mają 

zapewnione powodzenie gdyż egzamina prze 

prowadzane będą przez sfery przemysłowo 
handłowe poczem wydane będą dyplomy 
„Buchalterėw Bilansistow“. 

Wpisy i inrofmacje codziennie od 4—6 
w. w sekretrjacie kursow, Sa М 

Z POCZTY. 
— Przesyłki pocztowe de Moskwy. Z dn. 

1 b. m. władze pocztowe wprowadziły inowa 

cję przy przyjmowaniu przesyłek pocztowych 

przez Urząd Pocztowy Wilno I do Moskwy 

i państw wschodnio—azjatyckich. Przesyłki 

ie kierowane będą do Moskwy pocztą lotni 

czą. 

   
gy Ewe K 

  

W pierwszym dniu urząd pocztowy w Wil 

nie przyjął kilkanaście przesyłek lotniczych. 

Również wzrósł obrót przesyłek lotni 

czych na linji Warszawa — Wilno i Wilno 
— Ryga — Tallin. 

    
RBC RÓŻNE. 
— Zarząd Bratniej Pomocy Sł. Instytutu 

Nauk Handlowo-Gospodarczyeh w/m podaje 

do wiadomości, że wyłączne prawo na wyko 

nanie czapek przepisowych Brat. Pom. wed- 

ług wymienionego wzoru przysługuje firmie 

dw PEDRO 

WIRGIL MARKHAM. 

  +. 

ONIKA 
„Polska Pracownia Czapek i Kapeluszy* Wil 
no uł. Wileńska Nr. 10. 

— Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekar- 
ska przypomina pp. Lekarzom, że termin 
wpłacania Ill-ej raty podatku dochodowo- 
wyrównawczego za rok 1931 upływa z dn. 5 
września r. b. 

Wpłaty należy uiszczać w odpowiednich 
urzędach skarbowych względnie na konta 
PKO.:l-szy Urząd — Nr. 38.314; Il-gi i TV 
Urząd — Nr. 38.270 i IM-ci Urząd — Nr. 

38.274, 
— Wystawa sprzętu obrony przeciwgazo- 

wej. Z okazji IX Tygodnia LOPP. Zarzad 
Komitetu Włojewódzkiego Wileńskiego orga 
nizuje w czasie od 4 do 11 września wystawę 
sprzętu obrony przeciwgazowej.- Wystawa od 
będzie się w pawilonie powystawowym w © 
grodzie Bernardyńskim i otwarta będzie co 
dziennie od godziny 12 do g. 8 wiecz. Wstęp 

bezpłatny. Fachowych wyjaśnień udzielać bę 
dą instruktorzy O. P. Gaz. Komitetu Woje 
wódzkiego Wileńskiego LOPP. 

— Podręczniki szkolne. Proszeni jesteś 
my o zaznaczenie, że Księgarnia J L 
Zawadzkiego (Zamkowa 22), uwzględnia 
dz: jsze trudne warunki materjalne pro- 
wadzi, prócz nowych, także dział podręcz- 
ników używanych, które w razie potrzeby 
zamienia na inne używane lub nowe, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
W WILNIE. 

GARNEK Z ŻARZĄCYMI SIĘ WĘGLAMI 
SPOWODOWAŁ POŻAR NA ULICY 

SOFJANOWEJ. 

Wiezoraj ed pozostawienego na strychu 
domu Nr. 14 przy ulicy Soijanowej powstał 
pożar. który szybko objął cały strych, gro- 
żąc rozszerzeniem się na cały budynek, a co 
gorzej zagrażając poważnie całej dzielniey. 
Na alarm nadbiegli mieszkańcy sąsiednich 
domów z wiadrami i w ciągu godziny ogień 

ugasili. (e) 

POTAJEMNY UBÓJ BYDŁA. 

Onegdaj podczas rewizji w jednej z piw 
nie przy uli Jatkowej ujawniono większy 
transport mięsa z fałszywemi pieczęciami 
rzeźni miejskiej . 

Kto jest właścicielem tego mięsa narazie 

nieustalono. 
Policja prowadzi dochodzenie. (e! 

NIEUDANE WYSTĄPIENIE 
KOMSOMOLCÓW. 

We wtorek o godzinie 9 wieczorem przy 

zbiegu ulie Zawałnej i Nowugrėdzkiej mia- 

ło miejsce nieudane wystąpienie komsom'f 

ców. O wskazanej godzinie zebrała się na 

rynku nieznaczna grupka, która zawiesiła na 

drutach tełegraficznych sztandar i wznoszące 
okrzyki rozrzuciła kilka ulotek. W tej chwili 

zjawił się policjant eo zmusiło „komsomol- 

ców* do ucieczki. (e) 

ZDERZENIE SIĘ AUTOBUSU 
Z WAGONETKĄ. 

Wj dniv 1 b. m. autobus fany Arbon 

Nr. 38484, prowadzony przez szofera Szu- 

pińskiego Henryka (Rozbrat 25), przy zbie- 

gu ulic Dobrej Rady i Legjonowej najechał 
na wagonetkę, popychaną przez robotnika 

Rula Stanisława (Tunelowa 25). W; autobu- 
šie została nieznacznie uszkodzona karo- 

serja, Z ludzi nikt nie poniósł szwanku. 

KINA I FILMY 

p „TRANSATLANTYK“. 

: (Casino). 

    

    

    

  

     

    

  

    

  

  

    

    
   
  

   

Życie na wielkim statku transoceanicz- 

nym jest tematem mało znanym w głębi 

lądu, o pozatem nasuwającym liczne możli- 

wości, liczne pomysy, literackie, często 

kinowe i inne. Jest w tem dużo miejsca 

i na sensację, na najbardziej ,„„mrożące krew 

w żyłach* dramaty „etc. „Wielki okręt jest 

miniaturą świata” — mówi, gadatliwy bez 

opamiętania, ale mądrzejszy, niżby się zda- 

wało Steward Hodson, czy jak tam się 

zowie, w filmie „Transatlantyk. Sensacja, 

afera co się zowie i to nie jedna, „elita 

złodziejska* niemal w komplecie „na tej 

linji", jak mówi inny funkcjonarjusz oksę: 

towy. Jeden wielki złodziej czyni wielką 

kradzież (bankructwo banku) i ucieka, a po 

drodze czepiają się go jak pasożyty wielo- 

ryba, inne, drobniejsze, rybki złodziejskie 

i nękają go aby mu wydrzeć coś z łupu, coś 

nawet z jego ciała. Magnetyzujący, uwodzą 

cy szelest i brzęk pieniędzy, błyski „świateł 

i błyski browningów, szum morza I wrza- 

wa dancingu, a wśród tego najbardziej uwo 

dzicielskie — piękne kobiety, zdobywcze i 

zdobywane, kupowane, sprzedające się, ko 

chane, niekochane, kochające, szczęśliwe, 

nieszczęśliwe i przeróżne inne. 
„Tak tu bywa — powiada gadatliwy sto- 

ward — że w kilka dni niejeden zmienia tut 

całe swoje życie i zaczyna je na nowo". 

Tak się właśnie dzieje z przystojnym, o dość 

ostrej, trochę może brutalnej, męskiej uro 

dzie „Montym* (Edmund Love). Wyrusza, 

aby czynić zło, złoczyńcą, wraca j 

dobrodziejem. Dlaczego? Trochę miło: 

chę zachowanego na dnie duszy dobra 

Dobrze zrobiona, skomplikowana intry= 

ga, a raczej parę równoległych, dobrze 

związanych razem intryg. Piękne zdjęcia, 

sporo ekspresji, dobra sumienna robota, 

piękne efekty świetlne etc. (sk) 

   
   

  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Niema obawy. Umarł już raz 

godzinę temu i prędko tego nie powtó 

rzy. Możesz powiedzieć jeszcze leka 

rzowi, że pokrajano go o pół do ósmej, 

a w kwadrans potem napompowano 

morfiną. Byłbym go tu przywiózł dużo 

wcześniej, ale myślałem, że umarł. 

— Czy to wszystko? zapytał iro- 

nicznie mój przyjaciel. 

— Wszystko. Więcej ci nie po- 

wiem. A, jeszcze jedno. Ten człowiek 
musi na pewien czas przestać istnieć. 

Jeżeli podasz o nim choćby najlako- 

niczniejszą wzmiankę w swoim bru- 
kowcu, obedrę cię ze skóry. Może póź 

niej dostarczę ci sensacji, 

Kto płaci za auto? — zapytał Mau 

ry, wystawiając sobie świadectwo 
- wielkiego człowieka. 

— Ja, idjoto, — odparłem wręcza: 

jąc mu banknot. — Tylko nie prze- 

płać za bardzo szofera, bo zwietrzy 

pismo nosem. 

— Cóżby zwietrzył? — rzekł Maur 

ry. — Zrobię za ciebie tę brudną ro- 

botę, Jerry, ale jeżeli wpadnę, bę 

dziesz mnie ratował. Gdzie miesz- 

kasz? 
— Zgadnij — wdrzuciłem. — 

Dziękuję ci, bracie. Zobaczymy się 
prz okazji. 

Wsiadł do taksówki, a ja ruszyłem 
lekkim krokiem, oddychające głęboko. 
Rad byłem z siebie, rad, że Stemhol- 
zer nie umarł. Książkę ż nożem wrzu 

ciłem do kanału ściekowego. Sam nie 

wiedziałem, dokąd mnie niosły nogi. 

Mózg mój pracował gorączkowo nad 

rozwiązaiem problematu. 
Specjalnie niezrozumiałe wydało 

mi się zachowanie Sabatiego. 
Umówił się na spotkanie z Józefi 

ną, żeby usunąć ją z domu na czas 

E UBI EB 

Drapacz nieba. 

   
WI niezwykle szybkiem tempie postępuje 

w centralnym punkcie Warszawy budowa 16 
piętrowego gmachu jednego z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Budowę rozpoczęto ubieg ° 
łej zimy 

Fotografja nasza przedstawia ten pierw- 
szy w stolicy drapacz nieba. W; Ameryce 
wydawałby się on może nieco niski. 

LS i] 

Zmiana szefa G. P. U. 
„Berliner Tageblatt“ drukuje de- 

peszę „United Press* z Moskwy o ma 
jącej nastąpić zmianie na stanowisku 
szefa G. P. U, Menżyński jest podobno 
od dłuższego czasu chory i będzie za* 
stąpiony przez dotychczasowego ko- 
misarza Ludowego Oświaty, Andrze- 
ja Bubnowa, który należy do starej 
gwardji bolszewickiej i uchodzi za bli 
skiego Stalinowi człowieka, Nomina- 
cja Bubnowa ma oznaczać, podług 
tejże informacji, pewne złagodzenie 
kursu działalności G. P. U. 

Dalsza zwyżka cen surowców 
na giełdach światowych. 
LONDYN, 2. 9. (Pat). W końcu sierpnia 

r. b, zaobserwowano na giełdach światowych 
dalszą zwyżkę cen surowców. Zwyżkowała 
cena bawełny w Nowym Jorku oraz pszenicy 

w Liverpoolu i Chicago. Podobnie na londyń 
skiej giełdzie metałowej zwyżkowały ceny 
miedzi, cynku, ołowiu i srebra. 

Kara śmierci. 
RYBNIK. 2.IX. (Pat.) Przed sądem do- 

raźnym w Rybniku odbyła się rozprawa 
przeciwko Józefowi Ziemskiemu,  oskarżo- 
nemu 6 usiłowanie zabójstwa posterunkowego 
Suszki. Wi wyniku rozprawy Ziemskiego 
skazano na karę Śmierci. Przeciwko wspól- 
nikowi jego Klingerowi odbędzie się rozpra- 

wa w trybie zwyczajnym. 

Skład amunicji wyleciał 
w powietrze z powodu 

upałów. 
BUKARESZT. 2.IX. (Pat.) Wskutek pa- 

nujących tu upałów w forcie Chiajna koło 

Bukaresztu wyleciał w powietrze skład amu 

nieji artyleryjskiej. Eksplozja spowodowała 

duże straty materjalne, nie pociągnęła jed- 
nak za sobą ofiar w ludziach. 

150 domów poszło z dymem 
LUBLIN, 2. 9. (Pat), W dniu wczorajszym 

we wsi Zyzyn w zabudowaniach jednego z go 
spodarzy powstał olbrzymi pożar. który zni 

całą wieś. Pastwą ognia padło 
przeszło 150 domów. Straty obliczają na prze 
szło 250. 000 zł. 

  

Że też są amatorowie. 
WIEDEŃ, 2. 9. (Pat), Policja w Gracu od 

kryła pokątną klinikę, w której za wysoką 
opłatą dokonywano operacji sterylizacji męż 
czyzn. Aresztowano 6 osób — jednego byłego 
słuchacza medycyny i 5 robotników bez zaję 
cia, 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
DEWIZY: Nowy York 8,92—8,04—8,90. 

Paryż 34,98—34,97=—35,07—34.80. Szwajca- 
tja 172,95—173,38—172,52. Berlin 212,10. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWIE: 3 proc. bud. 
38,25. 4 proc. inwest. 98—97,75. 6 proc. 
dolar. 65,75—56. 4 proc. dolar. 48,25—48— 
48,5. 7 proc stabil. 55—56,5—55,25. 8 proc. 
obłig. bud. BGK. 93. 4 proc. LZ ziemskie 
29,5. 4 i pół proc. LZ. ziem. 39. Tendencja 
mocniejsza. > 

AKCJE: Bank Polski 90—91—90,5. Sole 
Potasowe 75. Puls 54. Cukier. 23,50. Węgel 
17. Nobel 4,75. Lilpop 15. Modrzejów 4. 

wizyty mojej i Stemholzera. Bytność 
z nią na obiedzie i w teatrze dostarczy 
łaby mu żelaznego alibi. Wielki prze 
stępca nie jest nigdy obecny na miej 

scu zbrodni. Tymczasem nie stawił 
się na spotkanie. Kazał jej iść do tea- 
tru samej. Znał ją jednak na tyle, aby 

przewidzieć, że albo go posłucha, alba 

nie, Więc dla wszelkiego bezpieczeń 
stwa powinien był jej posłać w zastę;! 
stwie innego kawalera. Ale nie. Posłał 
tylko list. 

Jak na mądrego kryminalisių by 
ło to przeoczenie nie do darowania. 
On jednak uzupełnił je drugiem głu 
pstwem, udając się na miejsce zbrod 
ni, w godzinie, w której doktór Clur 
ges czynił przygotowania da operacji. 
Napewno nie poto, żeby doniinować 
wykonania rozkazu. Wydawał mu już 
go tyle razy, że mógł nie wątpić w 
sprawność swego narzędzia. 

I nadomiar tego wszystkiego przy 
jechał ostentacyjnie żółtym autobu- 
sem, tak jakby chciał żeby go wszys 
cy zauważyli, Z punktu widzenia wy 
kwalifikowanego przestępcy był to 
krańcowy idjoty/m 

W Alei Pierwszej natknąłem się na 

mały kiosk z gazetami. Przemokły do 
nitki właściciel zamykał go już na 

WE LOR NS Kt 

Dla dobrej gospodyni. 
Napełniajmy spiżarnie! 

Nadszedł czas, kiedy dobra gospodyni 
powinna właściwie otworzyć pełną spiżarnię 
i z dumą cieszyć się jej zawartością. Powin- 
ny tam stać rzędem słoje konfitur truskaw 
kowych. wiśniowych, malinowych, opasłe 
butle soków, krępe wecki, hermetrycznie 
ścisnięte, marmełady, dżemy. Tak być powin 
no, ale jeżeli tJx się stać nie mogło? Jeżel: 
pani całe lato bawiła nad morzem, gdzie, jak 
wiadomo, owoców niema. albo są bardzo 
drogie? No, to jeszcze nic yiraszngzo. Nie 
będzie smacznych, wonnych malin i pozio- 
mek, to zato będą tanie ale jakże pożyteczne 
powidła śliwkowe, a z konfitur — dereń. 

i w pełneż, zaopatrzonej już w 

sie spiżarni powinien zos 
sty kącik dla powideł śliwkowych. Jak nie- 

    

     

  

  

DZIŚ! 
Lświęk. Kino - Teatr 

Keliywood 
Kiekiew. 22, tel. 15-28 | 

  

Fwózyżwielki dzwiek: 
turecki z życia współczesn p. t. 

ocenione są te powidła, o tem wie chyba 
każda gospodyni. Kosztują bardzo niewi 
gdyż w momencie największego urodzaju i 
taniości (trzeba tylko wyczekać i moment 
taki uchwycić) śliwki są bardzo tanie. Za- 
chód przy smażeniu minimalny — nie trzeba 
dbać, jak przy konfiturach, aby się owoce 
nie rozgotowały. Wprąst przeciwnie — po- 
stawi się i smaży, a im więcej się rozgotuje, 

tem lepiej. 
Powidła i dżemy są bardzo pożywne i 

zdrowe, a przytem wprowadzają wielkie u- 
rozmacenie do monotonji śniadań. Pierwsze 
Śniadanie, składające się z kawy, bułek z 
masłem i powideł. urozmaica się, dając raz 
powidła śliwkowe, to znów dżem malonowo- 
agrestowy czy też inny. Jest tó i smaczne i 
pożywne. Dzieciom do szkoły, czy też osa- 
bom pracującym w biurze powinno się rów 
nież dawać na drugie śniadanie bułkę z 
dżemem lub powidłami, nie każdego bowiem 

    

    

      

ŻEBRAK STAMBUŁU 
Akcia rozgrywa się w krainie UO] nocy na tle słynnych pałaców muzułm. 
DZIŚ od godz. 2-ej do 4-ej po poł. 
tylko jeden seans dla męzczyzn Jak powstaje człowie 

jemnego stosunku między męzczyzną i kobietą. 

Nr. 200 (24457. 

stać na czekoladę. zjedzenie zaś czegoś 
słodkiego w czasie pracy umysłowej dosk 
nale robi. 

Zbliża się także sezon dereniu—przewy- 
bornego iwocu na konfitury i doskonale się” 
konserwującego. Gruszki, osmażane w cuk- 
rze, są znakomite, należą jednak poniekąd 

do przetworów luksusowych, nadają się do» 
spożywania na deser, albo podania gościom, 
smaczne, ale mniej pożyteczne od demakra-- 
tycznych powideł i dżemów. 

Sezon przetworów owocowych jest zatem! 
jeszcze w całej pełni. Napełniajmy corychleji 
spiżarnie, bo wkrótce nadejdzie długi, ach, 
jak długi okres konsumcji, okres słot, desz 
czów i śniegów, kiedy po owocach pozosta- 
ną nam tyko wspomnienia w spiżarni, a wszy” 
stko będzie drogie: Desery, o które teraz tak. 
łatwo, staną nagle trudne do_wykombine» 
wa i wszystko wogóle będzie trudne. 

więc do dzieła! Starsza Pani. 

  

   

    

W rol gł. 
teatru stołecznego w Konstantynopolu» 
Nad program: Dodatki dźwiękowe 

najwybitniejsze gwiazdy” 

Wielki film seksualny roz— 
wiązujący problemy wza— 

Ceny normalne. 

  

  

' |DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

TEKI, 

poleca 

  

  

Spółdzielczy Bank Ludowy z o. o w wilnie 
Adama Mickiewicza 7, tel. 201 

Rachunek żyrowy w B.P. Konto w P.K.O. 80531 
Rachunek bieżący w B-ku Gospod. Krajowego 
Załatwia wszelkie czynności w zakres banko- 

Przyjmuje wkłady oszędno- 
Rachunki bieżące na ka- 

wości wchodzące 
ściowe od |! złotego. 

żde żądanie. Wkłady terminowe. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy | 
10, zgodnie z art, 1030 

U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
12 września 1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy 

odbędzie się sprze- 

należącego do Krasnera Hirsza, ma- 
jątku ruchomego, składającego się z urządzenia do- 
mowego, oszacowanezo.na sumę zł. 470.— na zaspo- 
kojenie pretensji Zelmana— Zwuluna Oguza w sumie 

ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 

ul. Archanielskiej Nr 40 m 15, 
daż z licytacji, 

zł. 800— z %% i kosztami. 
806/VL. Komornik Sądowy J. Mościcki. 

  

NA SEZON SZKOLNY! 
TORNISTRY, BLOKI 

rysunkowe i wszelkie inne“ materjaly 
po cenach niskich 

w. BORKOWSKI 
WILNO, MICKIEWICZA 5, tel. 3-72 

Dla sklepików szkolnych specjalny rabat 

  

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wenez:.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wieez.- 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

l. Blumowicz 
Choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe, 

szkolne 

  

  

Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 

J. Miłanowicza „ 
Wy kody BREwi ARIE I remtnt dytia diód szyk 
i instalację siły i światła elektrycznego ! wszelkie 
inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

Ładowanie i naprawa akumulatorów. 
— Robota solidna. — Ceny umiarkowane. — 

m. LIDA, 
ackiewicza 14 

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

WZ. P. +29: 

Akuszerka — 

Marja Laineovė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
» lica Kasztanowa 7, m, 5: 
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miecku.   PIWOWAR 
z 33:letnią praktyką, szkołą fachową ber- 
lńską, szuka posady jako kierownik w bro- 
warze albo większej słodowni. Jest rodzo- 
nym górnoślązakiem, mówi po polsku i nie- 

Oferty do „Kurjera Wileńskiego" 
pod „Piwowar* 

W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka | 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6> 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 
  

  

Bank Gospodarstwa Krajowego 
W; myśl $ 16 statutu, przeprowadzono w dniu 25 lipca 1932 r. perjodyczne 

   losowania niżej wymienionych emisji: 

Wolne posady: Baczność 

XII LOSOWANIE 
8 procentowych obligacji komunalnych Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego, opiewających na złote w złocie według dawnego parytetu. 

VIII LOSOWANIE 
7 procentowych obligacji komunalnych emisji II. B. G. K., opiewa- 
jących na złote w złocie według nowego parytetu. 

IV LOSOWANIE 

7 procentowych obligacji komunalnych emisji III. B. G. K. opiewa- 
jących na złote w złocie według nowego parytetu. 

V LOSOWANIE 

7 procentowych obligacji komunalnych emisji IM. B. G. K., emitowa- 

nych w złotych w złocie, według nowego paryletu, a opiewających 

na franki francuskie. 

VIII LOSOWANIE 
7 *|» procentowych obligacji bankowych emisji I. B. G. K., opiewają- 

cych na ziote w złocie według nowego parytetu. 

II LOSOWANIE 

„7 3a procentowych obligacji bankowych emisji II. B. G. K., opiewa- 

jących na złote w złocie według nowego parytetu. 

XII LOSOWANIE 
4 1, i 4 procentowych obligacji komunalnych b. Banku Krajowego 

Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, później Pol- 

skiego Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

X LOSOWANIE 

4 procentowych obligacji kolejowych b. Banku Krajowego Króle- 

stwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, później Polskiego 

Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospo- 

darstwa Krajowego. 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor Polski“ 

z dnia 1 września Nr. 200. Tabele losowań mogą zainteresowani przejrzeć, względ- 

nie podjąć w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego i w jego Oddziałach. 

Wypłata należności za wylosowane obligacje emisji Banku Gospodarstwa 

Krajowego w pełnej wartości nominalnej, jak również za kupony, płatne dnia 

1 października 1932 r. tak od wylosowanych jak i w obiegu będących obligacji, 

odbywać się będzie w Centrali Banku w Wlarszawie i w jego Oddziałach, po- 

cząwszy od dnia 1 października 1932 r. na podstawie przedłożonych odcinków 

względnie kuponów. 
Wypłata zaś należności za wylosowane obligacje b. Banku Krajowego oraz 

za kupony, płatne 1 października 1932 r., tak od wylosowanych jak i w obiegu 

będących obligacji, nastąpi w Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwo- 

wie, który temi emisjami administruje, a także w Centrali i innych Oddziałach 

Banku od dnia 1 października 1932 r. począwszy. za przedłożeniem odnośnych 

odcinków względnie kuponów. 

1932 r. 

noc. Na widok gazet mignęło mi nie- 

wyraźne przypomnienie, że w któ 
reimś popołudniowem piśmie byla 

wiadomość... 

Kupiłem trzy wieczorne numer; i 
stanąłem pod latarnią. Tak, nie umyli 
łeia się.. 

Tak. Po południu tego Tnia znany 
gangster i spekulant wvścigowy, Clur + 
ges, zwany popularnie „Doktorem*, 
został zastrzelony w czasie bójki w do 
mu gry. Żył jeszcze pół godziny ale 
tożsamość jego stwierdzono dopiero 
po śmierci. 

W świetle tej wiadomości zrozu 
miałem postąpienie Sabatiego, to jest 
o ile to dotyczyło samego czynu, a nie 
pobudki czynu i niepojętej poprostu 
nienawiści. Gazety podały nazwisko 
Clurgesa w wydaniu przedwieczor“ 
nem o wpół do szóstej. A więc Raffy 
nie mógł się tego dowiedzieć dużo 
wcześniej. Nie było wykluczone, że 
dowiedział się dopiero z gazet 

Mogło być tak, że czytał gazety w 
ostatniej chwili, jadąc żółtym autobu 
sem. Naturalnie plan jego wziął w łeb. 
Za późno było, żeby cofnąć listy wy 
słane do mnie i do Stemholzera, po 
starać się o partnera dla Józefiny i 
wynająć innego eksperta, Musiał dzia 

BACZNOŚĆ! 
inteligenci: studenci, na- 

uczyciele, urzędnicy! wy- 
szła z druku Kieszonko- 
wa Encyklopedia Popu- 
larna — zeszytami po 50 
groszy. Miesięczny abo- 
nament. 

Prospekty bezpłatnie 
syła:  Kies 

lopedja Pi 
Kraków,  Józefitów 10. 

Poszukiwani powa 
sumienni zastępcy woj: 
wódzcy powiatowi. 

. Uwaga!!! 
Każdy może zarobić 20— 

-25 zł. dziennie przy sprze- 
daży artykułu domowego 
zgłoszenia: Wilno, ulica 
Belwederska 12 m. 3 g. 

10—12 codziennie. 

Absolwent chemji 
U. $. В. przygotowuje 
do egzaminów konkur- 
sowych na Wydz. Le- 

karskia U. S. B. 
Szopena 3 m. 5 

(d 4 do 5- 

POKÓ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi- 

nach biurowych. 

   w 

     

    

     

        

Wilnianie? 

Ponsjonał Warki 
jest jeszcze otwarty do- 
15-go września. Ceny" 
znacznie  znižone. Na 
miejscu elektrycznošė,. 
telefon. lazienki, do dy-- 
spozycji konie. Komuni- 
kacja autobusowa z Pla-- 

cu Orzeszkowej.  Dzwo- 
nić: tel. 14-26. Zarząd.- 

Okazja! 
Sprzedaje się umeblowa- 
nie pokoju stołowego: 
stylowe, mocno wykona- 
ne, mało używane, tan:c_ 
Ogłądać codziennie od: 
godz. 6-ej wieczór przy 
ul. M. Pohulanka 10/10.. 

kupię wilka młodego... 
ul. Litewska 22/t 

godz. 3—5-ej. 

Języki obce 
niemiecki, francuskE* 

Ф 
łacina i grecki». 

Przygotcwywanie do 

natury i eozaninów 

  

    

Oprocentowanie wylosowanych obligacji ustaje z dniem 

  

dam 
1 października 

Hs ka     

  

3 pokoje 
z wygodami z używalno- 
ścią kuchni. Pańska 4—7. 

niedekretowy 4-ro miesz. 
350 sążni ziemi 

tanio z powodów 
ważnych 
Konarskiego 68 m. 1. 

  

w zakresie szkół šredn... 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy b. prożes-- 
gimn. oraz absolw. U. S. B. 
Zgłoszenia do Redakcji: 

pod „Egzaminy*. 

Poszukuję pracy 
konduktora autobusowe-- 
go, złożę k ję. Oferty" 
proszę składać w Adm.. 
„Kurjera Wileńsk.* sub» 

„Autobus“ 

  

  

sprze- 

natychmiast.   
łać sam, a miał tylko tyle czasu, żeby 
pojechać po nóż i przygotować się na 

przyjęcie Stemholzera. Z tego wynika 

ło, że to jego kroki słyszałem na gó 

rze i na schodach. 
Konieczność zmusiła go, że wyko 

nał swój plan własnoręcznie. To tłu- 

maczyło fakt, dlaczego Stemholzer 

nie umarł. Raffy nie miał wprawy we 

władaniu nożem. 

Bał się przeciąć żyłę na szyi iub na 

ręku, żeby ofiara nie zmarła za- 

wcześnie, a nie zranił jej dostatecznie 

śmiertelnie, żeby nie mogła przeżyć 
dłużej niż dobrą godzinę. 

Przypomniałem sobie poranną wi 
zytę u Sabatiego i pomyślałem, że słu 
chając wywodów literackich Stemhol 
zera musiał płonąć straszną wewnętrz 
ną nienawiścią, Nie bez powodu wy” 
dalał się w nocy z domu. Może Józe 
fina była naprawdę z wizytą u matki, 
a może i nie, ale pobudką mordercze 

go czynu Raffy'ego były jej stosunki 

ze Stemholzerem, 
Ale dlaczego chciał zwalić podej- 

rzenie na mnie? Tego jeszcze nie ro- 

zumiałem. Nie mógł być o mnie zaz 

drosny. Taki szalony nie był. Więc 

dlaczego, skoro pracowałem dla nie- 

go? Dlaczego chciał się mnie pozbyć, 

chociaż wiedział, że starałem się o je” 
go cenną fotograf ję? 

Wziąłem taksówkę i pojechałem» 
na swoją kwaterę. 

Zaraz od progu zobaczyłem że byli 
u mnie goście. Z powysuwanych szu” 
flad wyglądały stosy poprzewraca” 
nych rzeczy, walizki były pootwiera- 
ne, papiery porozrzucane na podłodze: 
Ale nie brakowało niczego. Oczywiś- 
cie szukano fotografji Sabatiego. 

A więc Raffy nie wierzył mi. Nie- 

uwierzył, że fotografję zabrała hrabi- 

na, Uznał, że go okłamałem. 

Uderzyła mnie nowa myśl. Zacząt 
łem szukać, czy gość nie zostawił mis 
czego na pamiątkę i znalazłem w kie 
szeni garnituru wiszącego w szafie pół' 
buteleczki białego proszku. Zapacłu 
był niemiły i nieznany. Wyrzuciłer» 
ją na pustą ulicę i zamknąłem okna,. 
nim zdążyła stuknąć o bruk. 

Pomysł był prymitywny, ale zwa” 
żywszy na działanie napoju przyrząr 
dzonego dla Stemholłzera,. mógł być- 
dzo skuteczny. 

(D. c. n.) 

—0— 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
  

Drukarnia „Znicx”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

   
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


