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Pozycja 
Napór rewizjonizmu niemieckiego 

zaczyna być przedmiotem troski nie- 

tylko w państwach w pierwszej linji 

zagrożonych. Nie bez słuszności na- 

weł dalsi sąsiedzi Rzeszy, znajdujący 

się na drogach historycznej ekspansji 

niemieckiej, zdają sobie sprawę, że 

każde powodzenie polityki rewizjoni- 

stycznej pobudza Niemcy do coraz 

dalej idących żądań i rozwija apety- 

ty. Terytorjalne roszczenia rewizjoni 

zmu niemieckiego nie ograniczają się 

oczywiście na Pomorzu czy Śląsku 

polskim. Sukces na jednym z tych 

odcinków przeniósłby automatycznie 

niemał nacisk bądź dalej na wschód, 

bądź w innym kierunku — zachod- 

nim czy poludniowo-wschodnim. 

Wybór kierunku zależy od propa 

gandy, przygotowującej psychicznie 

Niemców do postawienia na porządek 

dzienny tego lub innego punktu rewi 

zjonistycznego programu, propagan 

da zaś jest instrumentem w rękach 

rządu, ю 

Obozy polityczne pomiędzy któ- 

remi obecnie toczy się walka o władzę 

w Niemczech nie różnią się w swoich 

celach rewizjonistycznych. Różnica 

wyraża się jedynie w środkach i me 

todach działania, być może również, 

w kolejności celów. Każdy z przeciw 

ników pragnie zyskać sławę za osta 

teczne przekreślenie niewygodnych 

dla Niemiec przepisów traktatów po 

kojowych. W tej dziedzinie Papen i 

Hitler — są to rywale, lecz nie wrogo 

wie. 2 

Jesteśmy w Polsce tak już zżyci z 

koniecznością wytrzymania i przetrzy 

mania nacisku niemieckiego, że nic 

dla nas z tej strony nie może być nie 

spodzianką. Polityka nasza zachowu 

je wobec Niemiec stanowisko kamien 

nego spokoju i żelaznej, absolutnej od 

porności. Zajmujemy pozycję obron- 

ną i z niej nie zejdziemy, a każdy 

gwałt wymierzony w Polskę będzie 

odrzucony jednolitym odruchem całe 

go narodu. Są to rzeczy tak znane i 

tu, i u naszych przeciwników, że nie- 

ma poprostu potrzeby ich często pow 

tarzać i niemi się ekscytować. Propa 

ganda polska wewnątrz państwa nie 

ma tu nic do zrobienia. 

Co innego nazewnątrz. Tam poli 

tyka polska ma ważne i wielkie zada 

nia. Powinna stworzyć system poro 

zumień politycznych, zwiększających 

odporność naszą, oraz tych państw, 

które mogą być zagrożone. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

wkroczyło już dawno na tę drogę i 

osiągnęło na niej poważne wyniki, z 

których trzeba podkreślić pakt o nie- 

agresji z Rosją Sowiecką. Analogiczne 
pakty zawarły Sowiety z państwami 

bałtyckiemi. Można przeto mówić o 

poważnej poprawie stosunków poli- 

tycznych wzdłuż kordonu oddzielają 

cego te państwa i Polskę od Związku 

Sowieckiego. 

Ostatnio, na łamach organu łotew 

skiej socjal-demokracji w Rydze, to 

czyła się ciekawa polemika pomiędzy 

dwoma przywódcami tej partji —- 
Cielensem i Mendersem. 

Pierwszy, niegdyś minister spraw 

zagranicznych Łotwy i zwolennik 

przyjaźni z Sowietami, zajmował w 
czasie swego urzędowania  nieprzy- 
chylne „stanowisko wobec Polski, do 
patrując się w jej polityce wschodniej 
elementów przyszłego konfliktu z Ro 

sją. Bojąc się zaangażowania Łotwy 
w tym konflikcie, p. Cielens sprzeci- 

wiał się stale bliższej współpracy jej 

z Polską. Obecnie w swoich artyku- 

łach zmienił zdanie i głosi koniccz- 
ność porozumienia państw bałtyckich 
2 Polską i Sowietami wobec parcia 
niemieckiego na wschód. Wprawdzie 
P. Cielens nie sądzi, aby rewizjonizm 
niemiecki mógł wkrótce zagrozić ot 
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Łotwy. 
wie bezpośrednio, ale przewiduje, że 

Niemcy zechcą zaproponować Polsce 

rekompensatę za Pomorze kosztem 

Litwy i nawet Łotwy (Libawa). Ta 

obawa w związku z przekonaniem się. 

że polska polityka na wschodzie jest 

istotnie zupełnie pokojową, skłoniła 

go do lansowania potrzeby poiozu- 

mienia polsko—bałtycko—sowieckie- 

go przeciwko tendencjom niemieckim 

które jego zdaniem, zagrażają wszy- 

stkim wschodnim sąsiadom. 

Tezy p. Cielensa spotkały się z 

krytyką jego kolegi partyjnego p. Men 

dersa, który nie podziela obaw swego 

polemisty i sądzi, że nowy imperja- 

lizm niemiecki nie sięgnie dalej poza 

Polskę i raczej zwróci się następnie 

w razie powodzenia na Zachód. Stąd, 

według p. Mendersa, dla Łotwy nie 

jest ani dogodnem, ani koniecznem 

anie się polityczne z państwem 

bezpośrednio narażonem. Łotwa po- 

wią 

  

winna więc pozostać na boku od prze 

widywanych starć większych państw 

i zachować pozycję wyczekującą. 

Nietrudno dostrzec w rozumowa 

niach p. Cielensa myśli bardziej prze 

nikliwej i dalekowidzącej. Niechyb- 

nie, rewizjonizm niemiecki narazie 

Łotwie nie zagraża. Ale wyobraźmy 

sobie, że osiągnie on zaczne powodze 

nie na wschodzie. Następnym  eta- 

pem byłaby Litwa, a z Kłajpedy do 

Libawy tylko ręką Sięgnąć. W razie 

takiego powodzenia nacjonalistyczna 

psychoza niemiecka nie ostoi się 

przed pokusą odzyskania na wybrze 

żu Bałtyku utraconych tak niedawno, 

a przez 700 lat faktyczmie w rękach 

niemieckich pozostających pozycyj. 

Nastąpiłoby odrazu reaktywowanie 

projektów Ludendorfa z czasów kie- 

dy wojska niemieckie okupowały pań 

stwa bałtyckie, a zachowanie się .,że- 

lamej dywizji“ von der Goltza już na- 

wet po klęsce niemieckiej może słu- 

żyć za próbkę tego coby przyniosła ze 

sobą powrotna fala niemczyzny. 

Niezależnie od tego, czy w Łotwie 

górę wezmą poglądy p. Cielensa, czy 

p. Mendersa, Polska jest gotową do od 

parcia ewentualnego ataku niemiec- 

kiego własnemi siłami. Nie o mater- 

jalną więc pomoc ze strony Łotwy tu 

chodzi. Współdziałanie polityczne i 

poparcie moralne powiększają zasób 

tych elementów w stosunkach między 

narodowych, które składają się na 

wytworzenie solidarnej postawy wo- 

bec burzycieli pokoju, niosących 

gwałt i krzywdę ludzką ze sobą. Kto 

chce wobec nich pozostać w roli zim- 

nego obserwatora w przekonaniu, że 

w ten sposób najlepiej ochroni swoje 

egoistyczne interesa, stać się może 

łatwo łupem silniejszego, bowiem nikt 

u jego boku nie stanie. 

"W szczególności Łotwa powinna 

pamiętać, że jej terytorjum nie leży 

w zacisznym zakątku, zdala od wiel- 

kich traktów dziejowych imperjali- 

zmów. Zobowiązuje to ją — w imię 

własnego interesu — do aktywnej 

czujności i współdziałania z temi pań 

stwami, dla których, jak dla Polski, 

sam fakt jej niepodległości, jest waż- 

nym elementem bezpieczeństwa. 

Testis. 

Chińska misja oświatowa 
w Warszawie. 

WARSZAWA. 5.9 (Pat) — W dniu 

3 b. m. o godzinie 10 rano przybyła 
do Warszawy misja oświatowa chiń- 
ska. W salonach recepcyjnych dwor 

ca głównego powitali przybyłą do Pol 
ski misję chińską podsekretarz stanu 
w Ministerstwie W. R. i O. P. Pierae 
ki, naczelnik wydziału polityczno-oś 

wiatowego dr. Kozubski, zastępca na 

czelnika wydziału wschodniego w M. 
S$. dr. Jan Starzewski i inni. Pan wi- 
ceminister Pieracki wygłosił przemó 
wienie powitalne 

Wilno, Niedziela 4 Września 1932 r. 
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Stanowisko Polski wobec niemieckich żądań 
w dziedzinie zbroien 

Otrzymane ostatnio w Warszawie 
wiadomości oficjalne o znanem wystą 
pieniun rządu Rzeszy Niemieckiej w 
sprawie t. zw. równości zbrojeń, nie 

zaskoczyły polskich ster politycznych, 
które oddawna już zdają sobie spra- 
wę z tego, że Niemcy dążą do użycia 
groźby wycotania się z kontierencji 
rozbrojeniowej dla poparcia swych 
żądań wojskowych. 

W kołach politycznych Polski 
uważa się za rzecz pewną, że rząd pol 
ski zajmie w tej sprawie stanowisko 
i że stanowisko to będzie zdecydowa 
nie negatywne w stosunku do żądań 
niemieckich. 

Również negatywnego ustosunko 

wania się do żądań niemieckich nale 
ży oczekiwać — jak się dowiadujemy 

— ze strony Francji. 
Francja — jak wiadomo — jest 

związana z Polską w tego rodzaju 
sprawach postanowieniem art. 1 umo 
wy polsko-franeuskiej, podpisanej w 
Paryżu w dniu 19 lutego 1931 roku i 
zgodnie z brzmieniem tego artykułu 
zebowiązana jest działać w porozumie 
niu z rządem polskim we wszystkich 
sprawach polityki zagranicznej, do- 
tyczących obu państw i mających 
związek z uporządkowaniem stosun- 
ków międzynarodowych w duchu trak 
tatów, zgodnie z Paktem Ligi Naro- 
dów. (Iskra). 

Całkowita jednomyślność rządu francuskiego 
co do noty niemieckiej. 

PARYŻ, 3.9. (Pat! — Według wia 
domości z kół miarodajnych. dzisiej 
sze pesiedzenie rady ministrów wyka 
zało całkowitą jednomyślność rządu 
co do noty niemieckiej. 

Agencja Havasa donosi, że gabinet 

aw 

francuski rozpatruje obecnie tę notę 
w porozumieniu z państwami, które 
przystąpiły do układu o zaufaniu i że 
ma zasięgnąć opinji Stanów Zjedno- 
czonych. 

W NIEMCZECH. 
Zaniepokojenie prasy niemieckiej. 

BERLIN, 3, IX. (Pat). Dzienniki niemie- 
ckie śledzą z wielką uwagą i zaniepokoje- 
niem posunięcia dyplomatyczne i głosy pra- 

sy zagranieznej w związku ze zgłoszeniem 
przez rząd niemiecki dezyderatów zkrojenio 
wych. Prasa donosi obszernie z Paryża © 

kcuferencji ambasadora Chłapowskiego z 
premjerem Herriotem i równoczesnem przy- 
jęciu francuskiego charge d'afizires w War- 
szawie przez ministra Zaleskiego, podne- 
sząc aktywność jaką w tej sprawie rozwija 
rząd polski. 

Sprawa 5 ułaskawionych hitlerowców. 
BERLIN. 3.9. (Pat) — 5 ułaska- 

wionych hitlerowców, skazanych za” 
zamordowanie Pieciucha, przewiezio 

no dziś nad ranem w zupełnej tajem- 
nicy z Bytomia do więzienia w Stre: 
litz. W Bytomiu i okolicy panował 
dzisiaj spokój. Wobec tego cofnięto 
nadzwyczajne zarządzenia policyjne. 

Prasa hitlerowska zadowoliła się sła 
bym protestem i więcej już tą sprawą 
się nie zajmuje. 

Według ogólnego przekonania, 
sprawa morderców przekazana zosta 
nie do sądu zwykłego, celem przepro 
wadzenia rewizji procesu. 

inauguracja zlotu stahihelmowców — mani- 
festacyjnym hołdem 
BERLIN. 3.9. (Pat) —  Wezoraj- 

sze zebranie Stahlhelmu, będące ina 
uguracją zlotu stahlhelmowców, za- 
mieniło się w manifestacyjny hołd na 
cześć obecnych na sali przedstawicie 
li domu Hohenzollernów. W zebraniu 
uczestniczył między innemi były kron 
prinz Wilhelm Pruski, który zjawił 
się w mundurze oficera huzarów. 
Również przybył z Wiednia przywód 
ca Heimwehry Stahremberg. W prze- 
mówieniu inauguracyjnem mjr. Ste- 
phani, witając przedstawicieli Hohen 
zollernów podkreslił, że na manife 

dla Hohenzollernów. 
stację zlotu przyrzekli przybyć po raz 
pierwszy od lat 13 oficjalni przedsta 
wiciele rządu Rzeszy i Prus. 

BERLIN, 3, IX. (Patj. Stolica niemiecka 
stoi pod znakiem zlotu Stahlhelmu. Na uli- 
each widać tłumy uczestników złotu w mun 
durach wojskowych. Punktem kułminacyj- 
nym będzie jutrzejsza rewja na lotnisku w 
Tempelhofie, w której weźmie między inne- 
mi udział kanclerz Papen oraz inni człon- 
kowie gabinetu, pozatem cały szereg przed- 
stawiciele hyłych domów panujących i do- 
mem Hohenzollernów na czele. 

W defiladzie ma wziąć udział 100—160 
tysięcy ludzi w mundurach polowych. 

Przed konferencją w Stresie. 
Skład delegacji włoskiej. 

RZYM. 3.9. (Pat) +,— Mussolini mia- 
nował delegację włoską na konferen 
cję w Stresie. W skład delegacji we- 
szli ambasador de Michelis jako prze 
wodniczący, dep. Bianchini i 5 rzeczo 

znawców, m. in. dyrektor generalny 
ministerstwa kooperacji  Anzilotti, 
prof. Mariani i dyrektor Instytutu Ek 
sportowego Maasi. 

Rumuński minister o konferencji. 
BUKARESZT. 3.9. (Pat) — Przed odjaz 

dem na konferencję do Stresy minister Magde 
aru oświadczył przedstawicielom prasy, że 
ufa, iż konferencja opracuje praktyczne zale 
cenia, które natychmiast dadzą skutki. Pra 
ce konferencji rozwijać się będą w zakresie 
pomocy finansowej i ułatwień handłowych. 

W obu tych dziedzinach delegaci państw ag 
rarnych występować będą solidarnie, w myśl 
wytycznych, powziętych na ostatniej konfe 
rencji warszawskiej. Delegacja rumuńska zło 
ży konferencji memorjał o sytuacji ekonomi 
cznej i finansowej swego kraju uzupełniony 
szeregiem wniosków. 

  

Sensacyjne zniknięcie dziennikarza. 
GDAŃSK, 3, IX. (Pat). W; sobotę około 

godz. 14'zjawił się w mieszkaniu tut. kore- 
spondenta Kurjera Porannego redaktora Le- 
liwy podczas jego nieobecności jakiś osob- 
nik oświadczając. że musi mu doręczyć list. 
W kilka minut później powrócił do domu 
redaktor Leliwa w towarzystwie urzędnika 
policji kryminalnej Oslowa i zawiadomił 
swą żonę, że musi udać się natychmiast do 
prezydjum policji razem z Oslowem. Oslow 
zapowiedział ze swej strony p. Leliwie, że 
mąż jej powróci wkrótce na obiad, Gdy do 
godziny 15 redaktor Leliwa do domu nie 

Na Dalekim 

  

powracał, żona jego udała się do prezydjum 

Policji, aby dowiedzieć się, o losie męża. Tam 
żadnych informacyj jej nie udzielono, oświad 
czając, że Oslowa już niema w biurze. 

Według wiadomości otrzymanych przez 
tutejsze czynniki polskie redaktor Leliwa jest 
aresztowany i znajduje się w gmachu Prezy 
djum Policji . O przyczynach aresztowania 
brak narazie informacji. Przed 2 dniami re 
daktor Leliwa został ostro zaatakowany przez 
prasę tutejszą z powodu jego ostrego artyku 
łu w „Kurjerze Porannym*, 

‘ 

Wschodzie. 
Przygotowania do ataku na prowincję Jehol. 

PARYŽ, 3, IX. (Pat). Na skutek protestu 
japońskiego. mer Szanghaju wydał zarządze 
nia, mające na celu hamowanie gwałtownoś 
ci kampanji antyjapońskiej, prowadzonej 
przez chiński „Związek krwi* oraz zawiesił 
pisma chińskie, zamieszczające artykuły © 
treści antyjapońskiej. 

Do Szanghaju przybyły wczoraj kano- 
nierki japońskie. Okręt wojenny „Idzumu“ 
miał zawinąć dziś również do portu. W ten 
sposób zakańeza się koncentracja trzeciej es 
kadry japońskiej na wodach Wang-Poo, 

W. Szanghaju panuje przekonanie. że ten 
ruch wojenny ma na celu atak Japonii i 
Mandżurji na prowincję Jehol w najbliż- 
szym czasie. 

Mandżurski minister spraw zagranicznych 
zawiadomił wezoraj rząd nankiński, że ga- 
binet mandżurski zamierza przedsięwziąć 
odpowiednie kroki celem uwolnienia pro- 
wineji Jehol od band partyzanckich. Ogól- 
nie cezekuje się tam ofenzywy z końcem po- 
ry deszczowej. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 
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wych w Polsce 

Czas trwania .„lnetrukcyj* od 

po okresie próbnym zaangażowani 
wnętrznej. 

do Administracji pisma. 

A
 

Premier Prystor u Pana 
Prezydenta Rzpiitej. 

WARSZAWA. 3.9. (Pat) — Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 3 b. m. przed południem p. pre 
zesa Rady Ministrów Aleksandra Pry 
stora, który informował Prezydenta 
o bieżących pracach rządu. 

Osrady grup komisy!nych 
BB W.R. 

Dnia 1 i częściowo 2 bm. obrado- 

wało w sejmie kilka grup komisyj- 
nych klubu parlamentarnego BBWR. 
Grupa administracyjna obradowała 
pod przewodnictwem wicemarszałka 
Połakiewicza, grupy skarbowe, rolne 
i reform rolnych zebrały się na wspól 
nem posiedzeniu pod przewodnict- 
wem. posła Czernichowskiego, obrado 
wały ponadto grupy regjonalne: kie 
lecka, wołyńska i białostocka. 

Przedmiotem obrad grupy skarbo- 
wej była sprawa zmian w statucie 
Państwowego Banku Rolnego. (Iskra). 

Wizyta. 
WARSZAWA, 3.9 (Pat) — W dniu 

7 bm. przybywa do Warszawy gen. 
Douglas Mac Artur szef Sztabu Armji 
Stanów Zjednoczonych A. P. 

Związek Legjonistów na od- 
słonięciu pomnika Ś. p. płk. 

Lisa-Kull. 
Zarząd główny Związku Legjoni- 

stów Polskich wezwał wszystkie okrę 
gi Związku Legjonistów, aby wysłały 
poczty sztandarowe i delegacje na 
uroczyste poświęcenie pomnika ś. p. 
płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie 
w dniach 17 i 18 września rb. (Iskra). 

Ostrożnie z „broszurami na 
Zjazd Leglonistėw“. 

Do wiadomości zarządu głównego 
Związku Legjonistów Polskich doszło, 
że są sprzedawane w Warszawie bro- 
szury, jako rzekome pamiątki ze Zja 
zdu Legjonistów w Gdyni. 
Zarząd Główny Związku Legjonistów 
Polskich podaje do wiadomości, że 
nikogo do sprzedaży tych broszur czy 
też innych pamiątek nie upoważniał 
i że z tą akcją nie ma nic wspólnego. 
(Iskra). 

Uwadze chcących studjować, 
na uniwersytecie w Brukseli. 

WARSZAWA. 3.9. (Pat) — Wy- 
dział nauk ścisłych (medycyna, nauki 
przyrodnicze, chemja, fizyka, matema 
tyka) uniwersytetu w Brukseli zarzą 
dził, iż począwszy od roku akademic 
kiego 1932/33 na uniwersytet będą 
przyjmowani tylko ci cudzoziemcy, 
którzy, prócz wymaganych ukończo 
nych studjów średnich (matura), zło 
żą z zadawalającym wynikiem egza- 
min pisemny i ustny ze znajomości 
języka francuskiego. 

Prowizoryczny prezydent 
Meksyku. 

MEKSYK. 3.9. (Pat) — Na prowi 
zorycznego prezydenta Meksyku wy- 
brano gen. Rodrigueza, który odzna 
czył się w czasie tłumienia powstania 
w 1929 roku. 

CIAMAC wzywa do propa- 
gandy pokoju. 

WIEDEŃ. 3.9. (Pat) — Na plenar 
nem Posiedzeniu C. I. A. M. A. C. u- 

chwalona została rezolucja końcowa 

w sprawie pokoju i rozbrojenia. Rezo 

lucja wzywa uczestników wojny 

wszystkich państw do zwalczania woj 

ny i do czujności wobec intryg, mają 
cych na celu utrącenie sprawy rozbro 
jenia. 

PANOWIE I PANIE 

iezrodalni--Zredutowni--Pragnący polepszyć skój byl 
Msżnsść przyzwoltego, stałego zzrobkowania 

dadzą Wam 

Zbiorowe Imstrukcje 
Praktycznej Wiedzy Ubezpieczeniowej 
zorganizowane w Wilnie przez jeden z największych Koncernów Ub-zpieczenio- 

pod kierownictwem Delegata Dyrekcji Warszawskiej Koncernu. 

10-go do 

jlość miejsc ograniczona — Kandydaci, 

na urzędników Towarzystwa w służbie ze- 

Oferty z krótkim życiorysem kierować pod „Wiedza Ubezpieczewiowa” 

Q przyjęciu zostaną kandydzci powiadomieni listownie. 

  

Cena 15 oroszy 

1—3 ppoł. Administracja czynna ed godz, 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
a — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tėkstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 

Ž zastizeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za teksiera 17-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń, 

ZI ZZA z: 

  

Uwagai 

  

— Nausa bezpšatna. 

się wykażą wyni*smi zostaną 
17-go b m 

którzy 

NAJLEPSZY PODCZAS UPAŁÓW 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—3 

Kwiatowa 7, tel. 14-45 

Dr. med, EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
Jagieliońska 8, tel. 10-63. 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

Dr. GLOBUS 
(Choroby skórne i weneryczne) 

powrócił 

Wileńska 22 

REZ ISI SDB IREK ZR 

Z Resji Sowieckiej. 
W jednym dniu 14 wyroków 

śmierci. 

MOSKWA, 3 IX (Pat). W; dniu 3 bm, opu 
blikowano w ZSRR rekordową liczbę 14 wy- 
róków śmierci, W zagłębiu Donsckiem ska 
zano na Śmierć 6 oskarżonych za kradzież 
ładunków kolejowych na sumę 180.000 ru- 
bli. W) Moskwie skazano na Śmierć prezesa 
kcoperatywy robotniczej w fabryce „Geofi- 
zyka“ za straty na 24.000 rubli. Również 
skazano na śmierć zastępcę naczelnika sta- 
cji Arzamas kolei Moskiewsko-Kazańskiej za 
kradzież ładunków kolejowych na sumę 10 
tys. rubli, Na stacji Krasnodar na Kaukazie 
Północnym rozstrzelano kolejarza za kra- 
dzież 60 kilogramów oleju. Pozatem ska- 
zane na Śmierć 4 chłopów na Krymie za 
kradzież i sprzedaż spekułantom 1000 pudów 
pszenicy i kilkuset pudów jęczmienia będą- 
eych własnością kolektywu oraz jednego 
chłopa w okolicy Kazania za kradzież sno- 
pów. Ponadto skazano kilkadziesiąt osób na 
karę więzienia od 5 do 10 lat. 

    

    

Trudności aprowizacyjne. 

MOSKWA. 3, IX. (Pat). O trudnościach 
aprowizacyjnych ZSRR świadczy ustalenie 
dość szezupłych norm produktów žywnošeio 
wych w związkowych składnicach, obsługu- 
jących delegatów zagranicznych, którzy do- 
tychezas byli jedyną kategorją ludności w 
ZSRR. welną od wszelkich ograniczeń w tej 
dziedzinie. Nowe przepisy dotyczą również 
dziennikarzy zagranicznych,  przebywają- 
cych w ZSRR. 

—0 

Akcja społeczna. 

GDYNIA, 3. IX. (Pat). Ruch statków i 
praca w porcie posunęły się ostatnio znacz- 
nie naprzód, Przeszło 500 ludzi ze wszyst- 
kich sfer społecznych docenia znaczenia ja- 
kie przedstawia dla Państwa wstrzymanie 
ruchu w porcie, pracuje przy ładowaniu wę 
gla i drobnicy. Włobec zwiększającego się z 
godziny na godzinę napływu chętnych pracy 
najpilniejsze potrzeby portowe oraz jego mi 
nimum sprawności całkowicie jest zapewnio 
ne. Ładowanie i ekspedycja węgla odbywa 
się prawie normalnie. Kontynuowanie roko- 
wań między przedstawicielami ekspedytorów 
i strajkujących odbywa się w dałszym cią-- 
gu. W mieście i na całym trenie panuje wzo 
rowy porządek i spokój. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WIARSZAWIA, 3, IX. (Pat). DEWIZY: 

Nowy York 8,92 — 8,94 — 90; Paryż 
34,98 — 35,07 — 34,89; Szwajcarja 172.80 
— 173,23 — 172,37; Berlin 212,05. Tendencja 
niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. bud. 
38,35; 4 proc. inwest. 97.75 — 98; 4 proc. 
inwest. ser. 103,75; 6 proc. dolar. 55 — 55 
i pół — 56; 4 proc, dolar. 48,35 — 48 -- 
48,25; 7 proc. stabil. 54,75 — 55,25 — 54 
i pół; 4,i pół proc. LZ. Ziem, 38,75; Ten- 
dencja niejednolita 

AKCJE: Bank Połski 93— 95 i pół: Czę- 
stocice 29; Cukier 23 i pół; Haberbusch 50. 

Tendencja mocniejsza. 

POŻYCZKI: Polskie w Nowym Yorku, 
Dolarowa 55; Dillonowska 61; Stabilizacyj- 
na 54 i pół: Warszawska 41; Śląska 42. 

WI
Ę.

 

 



Reorganizacja sądownictwa 
polskiego. 

Redakcja Ajencji „Iskra zwróci- 
ła się do osób powołanych z prośbą o 
sprecyzowanie natury zmian, oraz my 
śli przewodniej, charakteryzującej 
nowe dekrety prawodawcze. Otrzyma 
ne przez nas informacje brzmią jak 
następuje: 

Nowy kodeks karny położy wreśz- 
cie kres wszystkim nienormalnościom 
jakie wywołane były istnieniem na 
terenie jednego państwa trzech odręb 
nych ustaw karnych, niejednakowo 
reagujących na jedne i te same zbrod 
nie i występki. Prawo o wykrocze- 
niach obejmie drobniejsze czyny ka- 
ralne, powierzając ich tępienie wła- 
dzom administracyjnym, Obie nowele 
wreszcie mają na celu uproszczenie i 
usprawnienie działalności sądów w 
kierunku przyśpieszenia wymiaru 
sprawiedliwości. 

Rezultatem wymienionych aktów 
ustawodawczych będzie głęboka zmia 
na w organizacji prawie wszystkich 
sądów powszechnych w państwie. Tak 
więc sądy grodzkie zostaną z jednej 
strony odciążone przez odjęcie im wy 
kroczeń, z drugiej — kompeteneja ich 

; się na cały szereg poważ- 
nych występków, zagrożonych karą 
pozbawienia wolności od lat 2-ch. 

Sądy okręgowe ulegną również 
zmianie w strukturze o tyle, że wszyst 
kie sprawy o występki (a więc prze- 
stępstwa. zagrożone karą do 5 lat po 
zbawienia wolności) tudzież sprawy 
cywilne do 50.000 zł., rozpoznawane 
będą przez iednego sędziego, nie zaś 
— jak dotychczas — w komplecie 3 
sędziów. Pozatem Środki odwoławcze 
od orzeczeń sądów grodzkich rozpo- 
znawane będą w sądach okręgowych 
nie przez skład kompletny, lecz rów 

nież przez jednego sędziego. 
Pewnej zmianie strukturalnej ule 

gną również sądy apelacyjne. Będą 
bowiem one odtąd rozpoznawały ape 
lacje od wyroków jednego sędziego 
również w składzie jednostkowym. 
Ponadto zostaną one odciążone także 
przez to, że sprawdzanie środków do- 
wodowych w Il-ej instancji w spra 
wach karnych ulegnie znacznym upro 
szczeniom. 

Prócz wymienionych na wstępie 
aktów ustawodawczych wejdą nieba- 
wem (od 1 stycznia 1933 r.) w życie 
dwa równie poważne akty: jednolity 
kodeks postępowania cywilnego i je- 
dnolite prawa egzekucyjne. Odbiją się 
one również doniośle na dotychczaso 
wej organizacji sądów w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości cywilnej. 

Tak więc od 1 stycznia 193 
dy grodzkie w b. dzielnicy au 
kiej przestaną spełniać większoś 
czynności egzekucyjnych, które przej 
dą na komorników. Sądy grodzkie w 
b. dzielnicy rosyjskiej otrzymają nato 
miast — wzorem dwu pozostałych 
dzielnie — egzekucję z nieruchomośa 
(licytacja, przybicie i t. p.) oraz po- 
dział sum, uzyskanych z licytacyj, jak 
również sprawowanie nadzoru przy 
egzekucji przez” ustanowienie zarzą- 
du przymusowego. Sądy zaś okręgowe 
w b. dzielnicy rosyjskiej ulegną znów 
odpowiedniemu odciążeniu przez Od- 
jęcie im wszelkich czynności egzeku- 

cyjnych. 
Wszystkie te zmiany organizacyj- 

no strukturalne sądów, mające na ce 
lu kompletną unifikację ich ustroju, 
nie mogą nie wywołać potrzeby od- 
powiednich przesunięć etatowych. 
Tak np. jednoosobowe sądy grodzkie 
w b. dzielnicy rosyjskiej, stanowiące 
dotąd przeważnie regułę na tym tere 
nie, muszą, oczywiście, przy rozsze- 
rzeniu kompetencyj. przekształcić się 
w sądy conajmniej dwuosobowe, kosz 
tem etatów takichże sądów z innych 
dzielnie, gdzie doznają one znacznego 
zmniejszenia kompetencji. Podobnie 
sądy okręgowe będą zapewne musiały 

    

  

    

    

  

  

    

   

    

    

— w związku z wprowadzeniem są 
dzenia jednostkowego — utracić p* 
wną ilość etatów na rzecz bądź sądów 
grodzkich, bądź sądów apelacyjnych. 

Jest rzeczą oczywistą, że wytnie 
nione przugrupowanie etatów musi 
iść w parze z przesunięciami niektó 
rych sędziów na inne miejsca służbo- 
we — równorzędne, lub wyższe. Musi 
ono wywołać nawet konieczność prze 
niesienia pewnej ilości sędziów w stan 
spoczynku, a to w celu umożliwienia 
przekształcenia zajmowanych przez 
nich etatów na etaty niższej grupy 
(np. etatu sędziego apelacyjnego lub 
okręgowego na etat sędziego grodzkie 
go), lub odwrotnie. Bez dokonania 
tych przesunięć omówiona wyżej re 
organizacja sądów nie mogłaby być 
zrealizowana. 

Podstawę prawną do dokonania 
tych przesunięć stwarza rozporządze 
nie z mocą ustawy z dnia 23 sierpnia 
1932 r. w sprawie upoważnienia wła 
dzy mianującej do przenoszenia sę 
dziów w stan spoczynku i na inne 
miejsce służbowe. Opiera się ono na 
art 78 ust. 2 Konstytucji, pozwalają 
cej na dokonywanie przenoszeń sę 
dziów w wypadkach zmiany w orga 
nizacji sądów. Okres, przewidziany 
obecnie do zmian. jest bardzo krótki 
(od 1 września do 31 października r. 
b.). 

Przesunięcia, które zostaną wrkót 
ce dokonane, przeprowadzone będą 
planowo na podstawie ściśle rzeczo 
wej i w miarę koniecznej potrzeby. 
O przeniesieniu poszczególnych jedno 
stek decydować będą wyłącznie wzglę 
dy celowości, oparte na danych staty 
stycznych, wykazujących potrzebę 
przeniesienia, oraz na kwalifikacjach 
fachowych, usprawiedliwiających po 
trzebę przeniesienia tej. a nie innej je 
dnostki, w zależności od zapotrzebo 
wania sił, biegłych bądź w prawie cy 
wilnem bądź karnem. 

Obawy więc wysunięte przez nie 
liczne zresztą pisma, jakoby przeno 
szenie sędziów mogły być dokonywa 
ne pod kątem „politycznym, są cał 
kowicie płonne i bezpodstawne. 

zycza 

    

  

      

  

Duma warszawskiego Zoo. 

Epidemja choroby Heine- , 
Medina w Niemczech. 

BERLIN, 3. IX. (Pat). W; Meklemburgji 
zamknięto wszystkie szkoły z powodu mno- 
żenia się wypadków paraliżu dziecięcega. 
Rówrież z innych części Niemiec donoszą © 
wzmagającej się coraz bardziej epidemji cho 
roby Heinc-Medina, 

  

PALCEM W BUCIE. 
Nihil novi sub soli. 

Niesamowite sny — Zmieniam tytuł — Nabrali cenzora — Nie siadajcie do autobusów 

przed więzieniem — Hallo! tu 

Kowno we wrześniu, 

  

Czyście nic nie zauważyli” 

No, jakże — przecie zmieniłem ty- 

tuł- Z „Camera obscura* na — „Pal 

cem w bucie”. 
A jak się stało — opowiem. 

Pewnego razu w dzień słodki i prze 

pojony zapachami kwiałów, ukołysany 

szmerem Wilji i ukłonami komarów 

usnąłem słodko i niewinnie w cieniu 

romantycznych ruin zamku  Bony. 

Miejsce owo 'położoneu ujścia Wilji 

do Niemna nie wiedzieć czemu zwie 

się popularnie ponoć od czasów po” 

gańskich „gajem', chociaż tam żadne 

drzewo nie rośnie. Jest to rozległa ła 
cha piaszczysta porosła trawą i bady- 
lami rozmokła od wody podskórnej 

i co roku na wiosnę nawiedzana przez 
powódź. Miejsce to jest nader dogod- 

ne do kąpieli, to też kąpią się tam lu- 

dziska ile wlezie. 
Otóż, jak się rzekło — usnąłem... 

I oto, chociaż nie jestem Gedymi 
nem, zstąpiły na mnie sny arcydziw- 

ne i wielce wróżebne. 

Śniło mi się naprzód, że zjechał do 
Kowna... ambasador Rzeczypospolitej 

Polskiej. Całe miasto było udekoro- 
wane flagami litewskiemi i polskie- 
mi; grzmiała orkiestra wojskowa, a 
samochód z ambasadorem odprowa- 

dzał wdzięcznym kłusem do hotelu 

   

polskie radjo — Przyjaciele „Memelłandu* 

Litewskiego szwadron huzarów z 
buńczucznym oficerem na czele. 

Następnie widzę się w ogromnej 
rzęsišcie ošwietlonej sali, a zastawio- 
ne stoły aż lśnią od misternie rżnię- 
tych kryształów, puharów i srebra. 
Strzelają korki krajowego szampana, 
perli się i przełewa wino z kielichów, 

a ktoś uroczystym i nabrzmiałym od 

dziejowego wzruszenia głosem wzno- 
Si toast. Aż wtem, — ambasador Rze: 
czypospolitej sięga do kieszeni fraka 
zapiętego na złociste guzy dobywając 
stamtąd ogromną butlę likieru firmy 
Kasprowicz i S+ka w Gnieźnie „Triple 
sec ceuracau*, Wlewa trunek do gęsto 
podstawianych kielichów i wypija z 
pewnym generałem litewskim bruder 
szafta. Oklaski. Okrzyki. Orkiestra i 
zgromadzeni goście intonują „My bez 
Wilna nie spoczniemy”, a do klawikor 
du zasiada prawdziwy Chopin doby- 
wając zeń jakoweś niebiańskie melo- 
dje. (Tak, jak w Listach Słowackiego 
i... pod koniee jednak Szopen upił się 
i prześliczne rzeczy improwizował na 
fortepiano), 

Następnie kanwa  widziadeł sen- 
nych rozpierzcha, zwija się i zmienia. 
Jestem jakby w Wilnie, a jakby w 
Warszawie (wiecie, jak to we snach— 
nigdy niewiadomo, co i jak?) W ope 
rze grają „Halkę*, a partję tytułową 

KE ALRK JSJECR Ww RISE SSR 

SPORT. 
Walasiewiczówna bije znowu rekord światowy. 

TORONTO (Kanada). 3.9. (Pat)— 
W sobotę z okazji Międzynarodowej 
Wystawy odbyły się wielkie między 
narodowe zawody lekkoatletyczne. w 
których wzięła udział Stanisława Wa 
lasiewiezówna. Walasiewiczówna na 

Sukces 
BIAŁOGRÓD. 3.9. (Pat) — W so 

botę odbyły się w Białogrodzie na wio 
ślarskich mistrzostwach Europy t. zw. 
re-pechge. W biegu dwójek ze sterni 

Płk. Kossowski na 
CLEVELAND. 3. IX. (Pat). Odbył się tu 

iot wzwyż © nagrodę Aeroklubu Polskiego, 
Pierwsze miejsce zajął Amerykanin Davis, 
drugie Wedell, trzecie Siewierskij, czwarte 
płk. Kossowski. Czas Davisa 3 min. 11,85 s. 
jest gorszy niż czas Kossowkiego 3 min. 

100 metrów pobiła znów rekord świa 
towy, osiągając fantastyczny czas 11,8 
see. Drugie miejsce zajęła Striece (Ka 
nada), trzecie miejsce Halstead (Wiel 
ka Brytanja). 

Polski. 
kiem wielki suksec odniosła Polska, 
która zajęła pierwsze miejsce na dwie 
długości przed Jugosławją. W niedzie 
lę rozegrane zostaną wszystkie finały 

czwartem miejscu. 
6,48 ek., lecz Kossowski nie zrozumiał prze- 
pisów, regulujących lot i minął linję w 
złym kierunku, przyczem musiał powrócić. a 
by jeszeze raz przelecieć przed sędziami, 
tracąc w ten sposób czas. 

Dalszy ciąg krajowego turnieju teniscweco 
e mistrzostwo Polski. 

Wyniki z dnia 3 b. m. 
KRAKÓW, 3, IX. (Pat). Dnia 3 bm. na 

kcrtach sekcji teniscwej Krakowskiego AZS 
cdbył się dalszy ciąg krajowego turnieju te- 
nisowego 0 mistrostwo Polski, Wyniki dnia 
dzisiejszego są następujące: 

Ćwirćfinał gry pojedyńczej panów. Witt- 
man contra Jerzy Stolarow zakończył się 
zwycięstwem Wiittmana w stosunku 6: й 
6:0. Wittman pokazał Świetną klasę, bijąc 
przeciwnika w wysokim stosunku. 

Półfinał gry pojedyńczej panów. Hebda 
—Max Stolarow dał wynik 7:0, 8:6, 6:1 dla 
Hebdy, Walka prowadzona była bardzo ład- 
nie. W: pierwszym secie, gra otwarta, pro- 
wadzona z głębi kortu. W drugim secie Max 
Stolarcw zaczyna grać ostro i często atako- 
wać. Hebda zmienia taktykę dochodzi do 

   
   

siatki i zyskuje w końcu przewagę 8:6. W 
trzecim secie Stołarow prowadzi 1:0 HF/bda 
rozygrywa się i zdobywa gem po gemie. 
Max Stolarow kapitulując oddaje wreszcie 
zasłużone zwycięstwo Hebdzie. 

WĄ grze pojedyńczej pań ćwierćfinał Ste- 
fanówna kontra Lilpopówna przynosi zwy- 

cięstwo Stefanównie 9:7. 4:6. 6:2. 
W. półfinale Domańska zwycięża Volk- 

merównę 9:7, 6:4. Walka piękna i zacięta, 
W grze podwójnej panów para Warmiń- 

ski—Tłoczyński zwycięża parę Altschiiler — 
Lautner 6:3, 6:0, 6:0. 

Wi grze mieszanej para Liłpopówna— 
Warmiński zwycięża parę Boniecka—Liep- 
ling 6:4, 4:6, 6:3. Para Volkmerówna—Hebda 
zwycięża parę Lilpop—Warmiūski 6:1,8:6. 

imprezy wileńskie. 
KALENDARZYK DZISIEJSZYCH 
ZAWODÓW. SPORTOWYCH. 

- Z ważniejszych imprez sportow; 
dziś będziemy ogłądać, należy wyn 

Bieg kolarski ulicami (Wilna o godz. 8-ej, 
Start przy ulicy 3 Maja, meta zaś przy Ofiar- 
nej. 

Finały międzyklubowych 
skich o godzinie 14. 

Mecz piłkarski o wejście do kl 
wileńskiego pomiędzy K. S, Dru 

h, które    
    

regat wioślar- 

  

  

'P. K. S. (Lida) o godz, 16. 

„DRUKARZ* U WRÓT KLASY „A*. 

Zwolennicy piłki nożnej w Wilnie mają 
dziś możność stawiania horoskopów sporto 
wych, bowiem dwie piłkarskie drużyny wi- 
Ieńskie walczą o znaczną stawkę: I p, p. Leg. 
w Brześciu o wejście do Ligi, Drukarz zaś o 
przedostanie się do kl. A Okr. Wil. 

Mistrzowskiej drużynie Wilna poświęca- 
liśmy już niejednokrotnie sporo uwagi, dziś 
więc zajmiemy się naszym ewentualnym ben 
jaminkiem kl. 

K. S, Drukarz został żałożony w r. 1930, 
przy pomocy finansowej Związku Drukarzy, 
administracji drukarni „Znicz* i p. J. Za- 
wadzkiego oraz ogółu drukarzy wileńskich. 

W r. 1931 Drukarz przystępuje do rozgry- 
wek o mistrzostwo kl. B. Pierwsza runda 
przynosi Drukarzowi następujące zwycięstwa: 

z 6 p. p. Leg. 5:2 (zweryfikowane następnie 
jako valeover 3:0 dla wojskowych) oraz z 
Turem 8:1 i Jutrznią 2:1. Druga runda jest 
mniej szczęśliwa: przegrana z 6 p. p. Leg. 

2:8 oraz remisy z Turem (1:1) i Jutrznią (2:2) 

uniemożliwiają Drukarzowi zdobycie mistrzo 

stwa. 
Jednak nie mecze w kl. B zwróciły uwagę 

sportoweów wileńskich na Drukarza: turniej 
szóstkowy o puhar Wil. O. Z. P. N. w r. 1931 

nił tę młodą drużynę rewelacją piłkar- 

skiego Wilna. Drukarz bije 1 p. p. Leg. w 
stosunku 2:0 i Tur 1:0, by w końcu, po do- 
grywce, przeg z Laudą 1:0. 

    

     

  

  

    

  

   

  

    

Pobłażliwe niemowlę czyli 
interpretacja dwu kodeksów. 

Dn. 3 września Sąd Apelacyjny w Wilnie 
rozpatrywał sprawy 5 oskarżonych z art. 122 
K. K. za udział w t. zw. „rozruchach listopa 
dowych*. Przewodowi sądowemu wytknęła 
drogę sensacyjna sprawa Wulfina z przed 
dwu dni. Trud adwokatów Petrusewicza, Rn 
dnickiego i Czernichowa polegał na staraniu 
się o to aby trzydniowe niemowlę (interpre 
łacja nowego kodeksu) pogłębiło koleiny na 
tej drodze. Trud ich nie był daremny. We 

czwartek Wulfinowi zmniejszono karę 1210 
krotnie. W sobotę Lejbie Gurwiczowi, Dawi 

dowi Galpernowi, Szlomie Sawiazomi i Izrae 
lowi Dworkinowi zmniejszono karę z półto 
ra roku na 1 miesiąc więzienia, a więc 18ło 

a Rubinowi Załmanowi nawet 36cio 
krotnie (z 3 lat na 1 miesiąc). Ost. 

  

śpiewa sam Cyprjam Piotrowski. Na 
obliczach widzów małuje się ambro- 
zyjskie wprost rozpromienienie i za 
chwyt. Grzmat oklasków, okrzyki, ha 
las nieopisany, a z 1 rządowej ja- 
kieś dostojne damy ciskają pod nogi 
znakomitego tenora ogromny bukiet 
orchidei (nie wiem dlaczego mianowi 
cie — orchidei — może z tej racji żem 
nigdy jako żywo nie widział tych kwia 
tów w naturze...) 

  

„.I znowu jestem w Kownie. Prze 
chadzam się w ogrodzie Miejskim w 
gronie osób wielce rozmownych i mi 
łych sercu emmu. Jeden z dziennika- 
rzy roniąc łzy świecące się w promie 
niach lampek elektrycznych żali się 
przede mną złożywszy swą głowę na 
łonie mojem: Czy wiesz pan — powia 
da — nawet ..stan pogody na jutro* 
trzeba odsyłać do cenzora. A gdy kie 
dyś chłopak redakcyjny się spóźnił, 
musiałem telefonować do jego (cenzo- 
ra) prywatnego mieszkania. Usłysza- 
łem głos kobiecy—zapewne pani cen- 
zorzyna (jak to się dobrze rymuje z 
„wycina“). Gdy się dowiedziała o co 
chodzi zawołała głośno do kogoś za- 
pewne w trzecim pokoju: Lomuś- 
Wstawaj! Tu dziennikarze pytają ja- 
ką chcesz pogodę na jutro! A Loniuś 
(słyszałem to wyraźnie) zaspanym 
głosem odparł: Niech robią, jaką im 
się żywnie podoba, bo, co do mnie, 

wyjeżdżam jutro na polowanie na 
prawdziwe kaczki i wogóle—nie bę- 
dzie więcej cenzury tylko ogólna gra 
w cenzurowane. 

Obudziłem się zlany ciepłym po- 
tem radości (bo jeżeli zimny pot stra- 

Rok obecny przynosi Drukarzowi szereg 
sukeesów. 1-go maja zdobywa on nagrodę 
przechodnią klubów robotniczych odnosząc 
zwycięstwa nad Turem (2:0) i Jutrznią ( 
W! meczach towarzyskich z drużynami A kla 
sowemi Laudą i Makabi osiąga remisy a 
nad 1 p. p. Leg. odnosi zwycięstwo 3:1, by 
w końcu osiągnąć mistrzostwo kl. B. 

Dostanie się do kl. A będzie zasłużoną na 
grodą dla tego młodego i ambitnego zespołu 
i bez wątpienia podniesie poziom jego gry. 

  

Na czele tej wartościowej placówki spor 
towej stoją: prezes St. Bajbakow, wiceprezes 
Z. Markuszewski, członek zarządu Z. Babicz, 
skarbnik i wiceprezes $. Merło, gospodarz W. 
Drozdowicz. kapitan drużyny J. Pawluć i 
kronikarz P. Bartoszewicz. 

W dzisiejszym meczu życzymy K. S. Dru 
karzowi powodzenia. wj. 

    

REGATY WIOŚLARSKIE. 

Dziś odbędzie się finał międzyklubowych 
regat wioślarskich zorganizowanych przez 
Wil. Kom. Tow. Wiośl. 

Przedbiegi wykazały nie zbyt dobrą formę 
ad. Na wyróżnienie: zasłużyły czwórki wyś 

cigowe: AZS. i PKS. Poza tem wyróżnili się 
wioślarze 3 b. sap. wj, 

    

NOWOOTWORZONA 

księgarnia Naukowa 
M. OLSZEWSKIEJ —ZAMKOWĄ 7 

pod kierown. W. Mikułskiego 
kupuje, sprzedaje oraz zamienia 

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

odkurzalni. 

Płaci najdrożej! Sprzedaje taniol 

  

ANAWA 

Koncesjonowane przez Kur. O. 5. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w. Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 
z daiem 20 wraešnia r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: W -zechsłronna wiedz 
handlowa „KANTOR WZOROWY" 
Szkolenie w samodzielności, przyspo- 
sobienie da stanowisk kierowniczych. 
Pierwszoraędne siły nauczycielskie. 

Žž Wpisy i informacje (o>rócz niedziel) 

    

   
    

    

  

codziennie od 4 —6 w Sekret. kursów. 

„J M 

chu, ło czemuż nie ciepły — radości) 
i nagle zrozumiałem że te wszystkie 
tak zachwycające rzeczy były jeno 
snem i marą, Wróciłem przeto do 
przykrej rzeczywistości. 

  

Ale najprzykszejszą dla mnie rze- 
czywistością naonczas był poszarpany 
od częstego czytania i sterany wędrów 
ką przez różne granice niemieckie 
num. „Wiad. Literackich, gdzie na 
3-ej stronie, jak wół ujrzałem tytuł... 
Że też już nie prawdziwie oryginalne 
go nie można wymyślić na tym świe 
ciel A ja głupi w zacietrzewieniu 
swem bezrozumnem sądziłem, że ty- 
tuł ów jest tak piękny, dowcipny i 
dziewiczy... Jeszcze gotowi posądzić 
o plagjat i wytoczyć proces (z Boy'em 
niema żartów). A kto winien? Izolacja 
wszystkiemu winna i brak stosunków 
kulturalnych! Wobec tego sięgnąłem 
po słownik wyrazów obcych i przy- 
słów łacińskich i z rozpaczą w trze- 
wiach zmieniłem tytuł, jak powyżej. 

Nasamprzód chciałem to nazwać 
„Przez dziurkę od klucza”, ale — czy 

ja wiem — może i do niej wlazł już 
jaki Jarosy? Lepiej nie ryzykować. 

® * * 

  

Nawiązując do epilogu pow 
opisanego snu przypomina mi się je- 

szcze jeden pyszny kawał n. t. cenzu- 

ry. Oto, przed paru laty jedno z pism 

kowieńskich zamieściło bodaj, że w 

dziale „statystyka gospodarcza” treś- 

ciwą notatke, w której ni mniej ni 

więcej, krótko i węzłowato podano, 

że „w jednem tylko Kownie jest 7 tys. 
szpiegów (skąd ta ścisłość?). Oczy- 

    

NATURALNY NIEBARWIONY 

NAPÓJ BEZALKOHOLOWY 

     

ZAKOPANE - BRISTOL 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe, 
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NATURALNY napój! 
NATURALNY smak! 
NATURALNY kolor! 
NATURALNY zapach! 

' Żadnych domieszek! 

Ządajcie wszędzie! 
  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

— Dancingi i five o'cłocki w ogrodzie lub na sań, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

SEP REECE; 

3-К!. Męska Szkoła Handlowa 
z 4-tą klasą spółdzielczą 

im. ST. STASZICA 

Marji Landsbergowej w Wilnie, Dąbrowskiego 1 
z prawami 4-letnich Szkół Handlowych Państwowych a

"
:
 

powiększyła swój lokal i zajmuje obecnie osobny dom. 
rozszerzenie lokalu szkolnego i powiększenia klas, przedłuża się termin 
zapisów kandydatów do 10-go września b. r. Kancelarja czynna co* 
dziennie od 10—14. Rozpoczęcie zajęć w dn. | września о & Ś-ej rano. 
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ratocjum Okręgu Szk. Wil 

MATURALNE KOBDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE 
„Rozpowszechniania Średniego Wykształcenia'* Konce:jonow. przez Ku- 

z programem gimn. 
b. wizytatora Wil. Kuratorjum p. Edwarda Mincera. 

Wilno, ul. Biskupia 4/5 przy placu Katedralnvm. 

Przyjmuje wpisy do wszystkie” klas gimnazjum. System półroczny. 
niezamożnych i urzędników ulga. Naulsa rozpoczyna się I-go września. 

Sekretarjat czynny codziennie od godz. 4 do 7 wiecz. 
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państwow. i pod kierownictwem 

Dia 
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PRYWATNA KOEDUKACYJNA 
SZKOŁA POWSZECHNA i PRZEDSZKOLE 

F. Komisarowej i F. Szwarcówny 
Uniwersytecka 1 m. 5 

przyjmuje zapisy dzieci do szkoły i do przedszkola. 
codziennie od 10—1 p. p. Nauka rozpoczyna się dzłś—4 wrześn a. 

| GRJLIEEKT ka O i a 

LRLRERERERLRLRERERERERARER AURA HA REP ECO 

Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wil-ńskiego 

© pdermnenitioneziu pażłwascj 

im. „Komisji Edukacji Narodowej” 
mieszczące się przy ul. Mickiewicza 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują: zapisy na rok szkolny 1932-33 do wyższych 
klas gimnazjum, typ humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, system pół 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. Odczyty. Lękarz 
szkolny. Nauka rozpocznie się dnia: i-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od! godz. 15 do 2(-ej po poł. prócz niedzel 
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ipod protektoratem Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie) 

  

Kancelarja czynna 

PABED WARD ED WGB W TDP TD GD CD W CB GG GD TW CD GD GD GD CZ TB EB CB TWETDT 

Niżej wymienione Qgródki Dziecięce 
i Prywatne 

podają do wiadomości, iż 

opłata została zmiejszona 
OGRÓDEK DZIECIĘCY Szewelłewicz-Kac, Woron, Mar- 

golis (ul. Trocka Nr.5). 

OGRÓDEK DZIECIĘCY i: 6-cio kl. SZKOŁA POWSECHNA 

F. Komisarowej i F. Szwarcówny (Uniwersytecka I,5). 
OGRÓDEK DZIECIĘCY i 4 ki. SZKOŁA POWSZECHNA 

Sz. Markelsowej ul. Makowa 14, m. 7. 

  

D-r L. Wajnsztejn 
chirurg (Roentgen) 

przeprowadził się z ul. Hetmańskiej; 2: 

na ul. WILENSKĄ. 26. 

    

LEKARZ - DENTYSTA 

M. ALFELD-G0RDON 
powróciła 

W. Pohulanka 46 m, 12. 

wiście — notatkę: tę cenzor skreślił. 
Akurat działo się to w czasie, gdy urzę 
dówka wielkim głosem na puszczy 
nawoływała do. „sanacji* obyczajów 
prasowych. Otóż w pewnym bardzo 
pedagogicznym artykule ta sama urzę 
dówka usiłując lojalnie usprawiedli- 
wić wszelkie ograniczenia į utrudnie- 
nia władz przemówiła dość przekony 
wująco w ten mn. w. sposób: Zanim 
redaktorzy, dziennikarze i ich pisma 
nie stanęły jeszcze , niestety, na odpo 

wiednim poziomie etycznym — czyż 

można marzyć o zniesieniu cenzury? 
Oto, n. p. i teraz niedawno jedno z 
pism opublikowało wszem naraz i każ 
demu z osobna, że na terenie Kowna 
operuje 7 tys. szpiegów. Oczywiście 
— wypadło tę notatkę skreślić, 

Jednego tylko urzędówka nie prze 
widziała, a mianowicie, że ustęp za- 
mieszczony na jej łamach jest stokroć 
bardziej drastyczny od skonfiskowa- 
nej notatki z pisma opozycyjnego... 
Naturalnie! Natychmiast wszystkie 
pisma rzuciły się na to, jak kruki na 
żer i już nazajutrz wszędzie ukazały 

się niewinne 'notateczki zaczynające 
się mn. w. od takich słówek: „Liet. 
Aid.* wyrzucając dziennikarzom brak 
etyki dziennikarskiej podaje, że jesz 
cze niedawno w jednem z pism uka- 
zała się notatka i t. d. i t. d... 

I... poszto! 

Musiało pójść, bo — z powołaniem 
się na „Liet. Aid“* 

* * o + 

  

W tej chwili przypomniala mi się 
pewna nie adegdota, którą opowiada 

Szkoły Powszechne 
w. bieżącym roku szkolnym 

Pana BE 

PES SIEEE EET EE TY 3 

SZAMPANŠKIE 
ŽYTO DO SIEWU 

oleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie—Zawalna 9, telefon 323 

  

   
   
      

no mi, jako zdarzenie wiarogodne į 

prawdziwe: 

Kowieńskie więzienie posiada od 

cząsu procesu b. prałata Olszewskisa 
elegancki autobus opancerzony, w któ 
rym transportuje co dostojniejszych 
więźniów do sądu, na przesłuchania i 

t. p. Autobus ten niemał się nie różni 
od zwykłych autobusów osobowyth 
krążących po mieście. Otóż, pewnego 
razu pewien naiwny parafjanin omy 
lit się, siadł do tego wozu oczekujące 
go przed sądem na więźniów, czekał 
cierpliwie, po gospodarsku i... poje” 
chał wreszcie razem z innymi do wię 
zienia. Gdy stanęli przed murami 
„Żółtej”* delikwent wsuwając miedzia 
ka w rękę dozorcy zapytał niewinnie 

czy to już dworzec kolejowy? Na co 

dozorca więzienny płacąc dowcipem 

za dowcip odparł: Właśnie, jest to 
miejsce dla tych, na których przyszła 
kolej i — zamknął ofiarę pomyłki w 
ciupie. Nieporozumienie wyjaśniło się 
dopiero nazajutrz- A sens moralny tej 
przypowieści jest: sapienti sat. 

* * «& * 

Juž to przyznač naležy, že najbo- 
leśniej odczuł cenzurę na swej skórze 
organ chrz. dem. „Rytas*%, Ba — па- 
wet był zawieszony na przeciąg całe 
go miesiąca i ukazywał się pod zupeł 
nie inną nazwą. Odpłacając pięknem 

za nadobne pulchni proboszczowie 

tak rzekli: Aha! Zamykacie nasze pis 

ma i aresztujecie księży. Dobrze: Wo- 

bec tego nie pozwolimy nadal transmi 
tować nabożeństw z bazyliki. Słuchaj 

cie sobie polskich kazań z Warszawy. 

<
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Konferencje graniczne polsko-litewskie. 

7 pogranicza donoszą. iż na odcinku gra: 
micznym Kołtyniany, Olkieniki, Druskieniki 
$ Loždzieje oc/yły się narady graniczne pol 
sko-litewskie w sprawie kończącego się nie- 
Ibawem ruchu granicznego rolnego. 

Postanowiono. iż ruch graniczny na pad- 

stawie przepustek rolnych trwać będzie jesz 
cze do dn. 15 października r. b. z 

Włościanie-rolnicy, których  przepiyśtki 
sezonowe utraciły ważność otrzymają prolon 
gatę. łz) 

Nianotowany wypadek zniewolenia 
przez 15-latnią dziewczynę 10-letniego chłopca 

Z Pińska donoszą © niezwykłym wypad- 
ku zniewolenia 10detniego chłopca przez 
15-letnią dziewczynę wiejską, Wypadek ten 
dość oryginalny i nienotowany w kronikach 
policyjnych wydarzył się na pastwisku Słe 
patyszcze wpobliżu wsi tejże nazwy. 

15-letnia Marja Jankowiczówna mieszkan 
Ika wsi Przykładniki pow. pińskiego pod вго- 

    

źbą Śmierei dokonała gwałtu na 10-letnim 
Michale Wiszniejewskim. Kiedy chłopak się 
bronił Jankowiczówna poczęła go dusić t 
niezawodnie wyprawiłaby go na tamten 
świat, gdyby nie pomoce kiłku pastuszków. 
którzy wyrwali nieprzytomnego chłopca z 
rąk zwyrodniałej dziewczyny, 

Policja zajęła się Jankowiczówna. (e) 

Naaad rabunkowy. 
Wi dniu wczorajszym wpobliżu kolonji 

Remkowszezyzna, gm. Iwje na przechodzą- 

<ego kupca Mieszczonina napadło kilku 0s0- 
bników, którzy pod groźbą zrabowali mu 15 

dolarów amerykańskich, 90 zł, gotówką i 
15 klg słoniny. Е 

Policja zarządziła pościg za bandytami. 

Po 16 latach przybył do Polski 
z niewoli rosyjskiej. 

Ze Stołpców donoszą, iż onegdaj przybył 
z Rosji 34-letni Paweł Ukrzymski pochodzący 
z wej. Pomorskiego, który od 1916 roku 
przebywał w Rosji Ukrzymski dostał się do 
niewoli rosyjskiej i do roku 1918 przebywał 
w obozie dła jeńców w Jekaterynosławie. 
Po rewolucji Ukrzymski dostał się do pry- 
watnych zakładów metalurgicznych i praca- 

„Handiarze stawy“. Komedjo-satyra 

Nigdy nie żyła ludzkość w bardziej 
paradoksalnych i niezgodnych ze 
zdrowym sensem czasach. Strach 
przed wojną i hodowanie militaryzmu 
stawianie pomników zmarłym za Oj 
czyznę i wypuszczanie na pozosta 
łych inwalidów Wielkiej Wojny ga 
zów łzawiacych i palenie ich schro 
nisk, jak to miało miejsce w Washing 
tonie. Głodujące, bezrobotne rzesze i 
palenie w piecach kawą, tysiące klg. 
zboża w morzu, litry mleka, konser 

wy, topione, bo nie wiedzą co z tem 
robić, hasła abstynencji od alkoholu, 
obrócone w zorganizowany bandy 
tyzm, i tak dalej, i dalej... 

Jednym ze współczesnych paradok 
sów jest kult dla poległych w obro 
nie Ojczyzny. Mus społeczeństwa, któ 
re dopuściwszy dla interesów merkan 
tylnych do masowej rzezi, musiały się 
jakoś przed sumieniem własnem i do 
rastającego pokolenia tłumaczyć, bo 
haterstwem, konieczną obroną granie 
nienawiścią płemienną. I to powtarza 
no po obu stronach frontu, i to było 
podstawą do całego kompleksu intere 
sów, do całej branży komercyjnej. 
Kult bohaterów może się stać-docho- 
<dową imprezą w umiejętnych rękach. 
Operować zręcznie nazwiskami i ha 
słem popularnem, to znaczy zgarniać 
zaszczyty i monetę, pełne gęby fraze 
sów patrjotycznych, to czasami pełne 
kieszenie pieniędzy, miłość Ojezyzny 
można produkować bez krwi rozlewu, 
przynaimniej swojej, a handlować 
świętościami nauczyli się ludzie od 
czasów Jerozolimskiej świątyni, z 
której Chrystus, kupczących wypę 
dzał, a oni wrócili bezkarnie i obsiedli 
jak robactwo każdą piękność ideową. 

Na tej podstawie myślowej zbudo 
wali autorzy francuscy swą bardzo 
gorzką, bardzo boleśną sztukę, która 
jest dramatem, tylko że francuskim 
sosem wesołych drwin podlanym. 
T'en fait pas, powtarzali poilus'y, czy 
li że „kpij bracie z tego", miń wzru 
szywszy ramionami, bo i tak nic nie 
poradzisz. ; 

Historja opowiedziana w sztuce 
Handlarze Sławy, jest jakby syntezą 
procederów gromady aferzystów lub 
matołków nad wyzyskaniem pamięci 

  

  

atr Lutnia. 

wał do 1923 roku. W r. 1924 przyjęty został 
do słynnej fabryki samowarów w Tule i 
pracówał tu do 1932 roku 

Ukrzymski będąc z zawodu technikiem do 
robił się nieco grosza i otrzymawszy zezwo- 
lenie władz sowieckich powrócił do rodzi- 
mego kraju. . (z) 

      

M. Payola i 

chują do swych celów ci panowie, za 
garniając nawet ojca zmarłego, do nie 
smacznej reklam yi bluffu. Chwile je 
go śmierci, pamiątki, listy, wszystko 
służyć ma tym ludziom do agitacji 
wyborczej nic więcej. Ten rozszarpa 
ny trup na polach Szampanji, to žer 
dla nich, korzystają z każdego kawał 
ka cudzej sławy, cudzej krwi, cudzej 
męki. Jakże prawdziwy, jakże znany 
jest ten obraz. Ileśmy takich widzieli 
nawet u nas? Licytacja pamięci zmar 
łych, odbywa się w wyścigu o stanowi 
ska i pieniądze w każdym kraju, 
mniej lub więcej niesmacznie. Tu, w 

sztuce gorzkiej, zgryźliwej, zjadliwej, 
przedstawiwszy jak wszystko się zło 
żyło wygodnie po śmierci młodego 
sierżanta, ukazują nam autorzy kata 
strofę wynikłą z powrotem ze szpitala 
zaginionego syna, brata i męża. 

Nivoix w 5 odsłonach. 

  

Nauka to prawdziwa i dotkliwa. 
Kto raz umarł, niech nie wraca. Bo 
wiem czas leci szybko, życie układa 
się we wciąż nowe formy, przeszłość 
nie wraca i niema po co do niej ko- 
łatać, włazić jak Piłat w Credo. Cóż, 
trudno, żywi żerują na umarłych, ale 
się nie mogą wciąż na nich oglądać, 
więc młoda żona popłakała i wyszła 
dobrze za mąż, ojciec jedzie na chwale 
syna ku ministerjalnemu fotelowi i 
tp. 

Artyści nasi grali sztukę ze swobo 
dą, ale ze zbytnim dobrym humorem, 
komizm tej makabrycznej farsy' po 
winien być bardziej gorzki, mniej do 
broduszny i pogodny, pp. Wałłejko i 
Bonecki robili raczej typy z komedji 
Bałuckiego lub Blizińskiego, niż po 
twornego szakala mera i przepojonego 
próżnością Ojca. P, Wasilewski był 
za słaby do tak tragicznej roli, to 
wszak wpół przytomny z bolu i 
przejść osobnik, p. Hajdamowiczówna 
nie okazała żadnych wybitnych zdol 
ności w roli żony, pp. Molska i Kamiń 
ska spełniły poprawnie swe zadanie, 
zresztą treść sztuki jest tak bogata, że 
nie trzeba wynajdywać w rolach spec 
jalnych efektów, żeby wzbudzić zain 
teresowanie, zgrozę i śmiech. 

  

Wszystkiego tego doznała licznie 
zgromadzona publiczność premjery i 

zmarłego, przeciętnego żołnierzyka  Oklaskiwała artystów ze sceny. 
francuskiego, którego sławę rozdmu Hro. 
RAS: SZER TRO RCZNO ai : RUG 

Krakowa — i pogróżkę tę wypełnili 
co do joty! (Na złość pani matce, 
niech mi uszy marzną!). 

O, co się wówczas działo, to i na 
wołowej skórze nie spisać. Pierwsze 
podniosły larum pisma prowincjonal 
ne. Sypnęły się korespondencje z dale 
kich wsi i zapadłych jednosieli tej mn 
w. treści: Mam w domu radjo. W nie 
dzielę chciałem posłuchać - nabożeń- 
stwa z Kowna, lecz usłyszałem kaza- 
nie z Warszawy. Co to jest? I czy mo- 
że tak być? (autent.) W jaki sposób 
rząd ułagodził księży—nie wiem. A 
może i sami tkniąci wyrzutami sumie 
nia znów otworzyli gościnne wrota dla 
państwowego mikrofonu? 

Dość, że nabożeństwo transmituje 
się po dawnemu. 

* * * 

Na zakończenie tego feljetonu 
(barwny, nieprawdaż?) opowiem 
Wam pewne dość zabawne zdarzenie 
którego bohaterem byłem ja sam. 

Już od dość dawna pałałem chę: 
cią dowiedzenia się jakie też są poglą 
dy polityczne »Prostonarodja“ pru- 
Skiego. Akurat zawinelo do portu ko- 
wieūskiego kilkanaście berlinek z to 
warami z Kłajpedy, Wyszedłem tedy 
na molo w niedzielny wieczór. Z ber 
linek rozlegały się dźwięki „mund- 
harmonik'* zawodzących jojkliwie (jak 
powiada gen. Wieniawa-Długoszew 
ski) „Mały Gigolo*, „O donna Klara“ 
it p. „Am bort* dostrzegłem grupy 
tęgich, jak hłaki Hansów, Emilów, 
Maksów, Hermanów, Adolfów i kilka 

ert — heroicznych blondynek. Sło- 
wo po słowie — poczuli do mnie sym 

patję i nawzajem. Wypiliśmy tedy 
nieco $хпарза i rozmowa rychło we- 
szła na tory polityki. Ha, powiadają 
— Litwini to „falsche Menschen*, 
Rosjanie, to co innego, to nasi bracia, 
rozumiesz? (towarzyszyło temu klap- 
nięcie dłonią w me ramię), a Polacy— 
jeszcze gorsi od Litwinów (klapnięcić) 
a jak przyjdzie Hitler, to wogóle ze 
wszystkimi zrobi porządek (klapnię- 
cie). 

W końcu wznieśliśmy toast „Heil 
Hitler** a jeden z matrosów uroczyście 
mi doręczył aluminjowy żetonik ze 
swastyką na czarno-biato-czerwonem 
tle solennie ostrzegając, bym tego nie 
nosił publicznie, bo to jest „streng ver- 
boten* w Litwie, lecz jeżeli chcę mo 
gę więcej dostać takich znaczków w 
Kłajpedzie (po 5 fen.). Dostarczają ich 
niemieckie samoloty krążące nad Me- 
mellandem... (Upominek ten noszę 
stale na odwrotnej stronie klapy i w 
miarę potrzeby niby wypadkiem po 
kazuję go w sklepkach, gdzie biorę na 
kredyt. Efekt i rabat niesłychany). 

Następnie jeden z Maksów popro 
sił mię, bym napisał list po litewsku 
do jego lubej w Jurborgu. 

Napisałem. 
Lecz co, jak i w jakiej formie tom 

uczynił, przepraszam, ale to już moja 
osobista sprawa... W każdym razie 
nie chciałbym owego Maksa spotkać 
po raz drugi... Ale co zjadłem, to mo- 
je, jak powiadali starożytni Rzymia- 
nie. 

Isz— Gama. 

OWĄ. 

KU R 5 

CZARNA 

E R NE KOKO E NRK 

LISTA. 
Bezdomni z ulicy 1 Baterii. 

Przy ulicy Bakszta z niezwykłą 
sprawnością wykonują się roboty ka 
nalizacyjne. Komunikuję tę uwagę pa 
ru pracującym robotnikom. 

— Ej panie! na akord. Żeby na 
dniówka to i do zimy nie skonczylib... 

A ileż można zarobić dziennie? 
— Ot, z sześć złotych. Trzeba pa 

nie pieniędzy na gwałt. a to z mieszka 
nia wyeksmitują. 

— No to jeszcze: niewielkie zmart 
wienie, przecie mieszkań dużo. 

— Panie! Nie dla nas te mieszka 
nia. Pójdziesz tak jak stoisz, oberwa 

    

ny. to tylko drzwiami przed nosem 
trzaśnie. A jeśli już i zacznie gadać, to 
piersze pytnie gdzie pracuje, a gdzie 
mieszka, I poczekać do jutra. Oni pa 
nie. te domowładzielcy, czarna lista 
zrobili i niewygodny lokator nijak lo 
kalu nie dostani. Jak psów pędzają. 
Ot pójdź Pan na ulica Baterji to sam 
zoba a 

Poszedłem. 
Na opuszczonym, niedość nawet o 

grodzonym kamienistym placu rozło 
żyli się wyeksmitowani. Przy małem 
dymiącem ognisku zezerniali i ober 
wani ludzie. Z boku ktoś piłuje jakieś 
polanko na ogień. Na ziemi gromadka 
bosych dzieci. Podchodzę bliżej i za 
daję parę pytań. Sypią się odpowiedzi 
bezładne, nie na temat. Ci wynędznia 
li, zżarci biedą ludzie mowią dużo, 
chorobliwie dużo — jest to. jedyna 
rzecz na którą ich jeszcze stać... 

Wszyscy prawie są z dzielnicy za 
Zielonym mostem. Wszyscy wyeksmi 
towani z racji nieznajomości proce 
dury sądowej, wszyscy bezrobotni. — 
Jest piekarz, malarz, jest i rachmistrz 
— dawny urzędnik magistratu, są ro 
botnicy fizyczni. Jedyne źródło zarob 
ku — „pięciodniówki*, które dają 14 

  

   

złotych z groszami miesięcznie. Pamię: 
tamy wszyscy słynne fotografje war 
szawskich bezdomnych z Żoliborza, 
T. zw. „bety, łóżka, szafy, pierzyny, 
poduszki obrazy nawet — wszystko 
złożone na kupę. Rozglądam się za 
czemś podobnem. Niema! — Parę po 
giętych łóżek leży złożone w kupie. 
Te siedem rodzin, mające przeszło 20 
dzieci ma tylko jeden siennik! Podusz 
ki, szafy, lepsze ubranie dawno już 
poszło na żywność. Dziś Śpi się na wor 
ku i przykrywa workiem. 

W kącie placu stoi zwykła buda z 
desek — jest to najłuksusowszy „lo 
kal* na placu, Żadnego szałasu, czy 
namiotu. Wszycy śpią pod gołem nie 
bem. W niedzielę był deszcz, w sobotę 
również — zbite na kupę w budzie 
dzieci patrzą na mnie osłupiałe. Ro 
dzice kulą się pod podartemi płaszcza 
mi... 

Na taki widok opadają ręce i czło 
wiek staje bezradny. Oto gdzie poję 
cie człowieczeństwa jest bezlitośnie po 
liczkowane! 

Pytam jakich sposobów wyjścia 
próbowali. — Schodzili całą dzielnicę. 
W każdym prawie domu jest mieszka 
nie. Ale gdy się mówi o wynajęciu za 
czyna się serja pytań. „O, oni umieją 
wyspowiadać człowieka, paniel* — 
mówi jakaś znędzniała _ kobieta. 
„Gdzie mieszka, gdzie pracuje?* — 
stały refren. „Niech przyjdzie jutro, 
ja sprawdzę”... | 

— „Czarna lista*! — To właścicie 
le małych, często rozpadających się 
bez remontu domków, gnębieni podat 
kami, bronią się od bezpłatnych mie 
szkańców. Magistrat obiecał bezdom 
nym zapłacić za nich za dwa miesiące 
Właściciele domów wymagają za 
kwartał z góry, a kiedy usłyszą o opie 
ce społecznej —.gadać nie chcą. 

A tymczasem rankiem male dzieci 
śpiące na ziemi budzą się pokryte zi 
maią rosą, Oto dziewczynka po szkar 
latynie, której gardło poczyna brzęk- 
nąć, oto chłopak z nogami owrzodzo- 
nemi z zimna, oto dziecko roczne, oto 
2-miesizczne... Starsze dzieci chcą iść 
do szkoły, uczyły się wszak przedtem! 
Ale jakże, boso? — dziewczynki bez 
fartuszków? 

Prosii magistrat o drzewo choć 
by. Niema kredytów. Palą więc pola 
nami, wyżebranemi u kupców leś 
nych. Qd ulicy wystawili tablicę i pro 
szą o datki. Wieczorem za zebrane 
pieniądze kupują chleba i kartofli. 

A już znaleźli się tacy, którzy i na 
takiej nędzy potrafią żerować. Już się 
znalazło indywiduum które w czasie 
deszczu chce pobierać od chroniącego 
się do jedynej szopy dziecka po dwa 
dzieścia groszy — na „poliłurę* — ja 
kąś wódkę z pod ciemnej gwiazdy. 
Przedtem ten jegomość —. pierwszy 
mieszkaniec placu Gdnajmowal 
swój „hotel* prostytutkom, obecnie 
grozi nożem innym biedakom. W pią 
tek wieczorem urządził bójkę i rozbił 
po pijanemu głowę jednemu z „lokato 
rów* placu. Skończyło się to w komi 
sarjacie, a w sobołę były ponownie 
groźby. 

Koło wywieszonej tablicy tłumek 
ludzi. Czytają i dysputują. Pierwsze 
słowo, jakie usłyszałem zbliżając się 
było „komuna*. Paru jakichś ruchli- 
wych młodych brunetów wodzi rej... 
Przy mnie temat rozmowy zmieniono 
W ten sposób nędzę ludzką wyzysku 
ją inni jeszcze i w inny sposób. * 

Jest jeszcze inny rodzaj przechod- 
niów gapiów, t. zw. „porządni ludzie”. 
Tu się mówi o „afiszowaniu się nę- 
dzą” i złej opinji „plaeu prostytutek 
i politurszczyków, kiwa się głową i 
idzie się dalej... Czasem z tego pow- 
stają artykuły w prasie o „zdemorali 
zowanym proletarjacie* i doskonałos 
ci naszej opieki społecznej... 

Wszystko to są rzeczy okropne 
Kulturalny kraj nie może Ścierpieć ia 
kich taktów! Środki na zaradzenie 
muszą się znaleźć! Sami bezdomni za 
chowują się jeszcze spokojnie, Bolą 
ich tylko takie artykuły, które znie- 
chęcają do nich opinję. Ale obok sze- 
rzy się już agitacja, poparta żywą ilu 
stracją. Ilustracja ta musi zniknąć. 
Ostatnia wiadomość jaką mamy, to 
że urzędnik magistratu wyruszył na 
poszukiwanie w  Zakrecie letniska, 
któreby mogło ich wszystkich pomieś 
cić, nie wiemy czy to się uda zaraz. 
Wiemy zato, że stuprocentowa biuro 
kracja może jak się uweźmie, dopro 
wadzić człeką do rozpaczy. 

Wszystkich, komu leży na sercu 
los nieszczęśliwego człowieka, kto nie 
chce, by polski obywatel dawny obroń 
ca ojczyzny był ilustracją dla przeciw 
państwowej agitacji, wzywamy do na 
tychmiastowej pomocy bezdomnym. 
Jakieś stare obuwie, odzież, trochę 
strawy są tam koniecznością życia. 

fin. 

Wyeksmitowane rodziny 
otrzymają schronienie. 

W dniu wczorajszym w Opiece Społecznej 
Magistratu m Wiilna odbyła się konferencja 
poświęcona sprawie wynalezienia mieszka- 
nia dla rodzin wyeksmitowanych wyrokami 
sądowemi. Rodziny te pod gołem niebem od 
kilku tygodni obozują w różnych miejscach 
naszego miasta. Rodziny  wyeksmitowane 
mokną pod deszczem, dzieci wyeksmitowa- 
nych z zimna pozapadały na różne choroby 

Magistrat postanowił wynaleźć odpowied 
nie łoeum dla wyeksmitowanych. 

   

  

O EM M 

LP P, 
Rozpoczynamy dziewiąty z rzędu 

Tydzień LOPP. Wiemy że czasy dzi- 
siejsze nie są najlepsze dla przepro 
wadzania imprez dochodowych i koła 
tania do ofiarności społecznej, nie- 
mniej, ufni w doniosłość prac naszej 
instytucji zwracamy się z apelem o 
poparcie wysiłków Ligi Obrony Po- 
wietrznej i Przeciwgazowej i umożli- 
wienie wykonania zapoczątkowanych 
prac. 

To eo dotychczas dzięki ofiarności 
społeczeństwa uczyniono stanowi już 
znaczny dorobek, niemniej czeka nas 
jeszcze ogrom prac. Mamy do wykoń 
czenia szereg lotnisk, mury Cywilnej 
Szkoły Obrony Przeciwgazowej do- 
magają się szybkiego wykończenia, 
stworzone przez L. O, P. P. Instytuty 
Naukowe stają wobec braku środków 
na dalsze prowadzenie prac, organiza 
cja obrony przeciwlotniczo-gazowej 
wymaga ciągle dopływu nowych środ 
ków. Ponadto zakres prac Ligi stale 
wzrasta, zmieniając w ostatnich cza- 
sach częściowo swój charakter. Jeżeli 
w dotychczasowych pracach tylko po 
średnio dopomagaliśmy Państwu w 
rozbudowie naszego lotnictwa i orga- 
nizacji obrony przeciwgazowej ludnoś 
ci cywilnej, to dziś z chwilą przyjęcia 
do wykonania pewnych zagadnień do 
tyczących organizacji biernej obrony 
przeciwlotniczo-gazowej, współpraca 
naszej instytucji z poczynaniami pań 
stwowemi staje się już bezpośrednią i 
Liga w tej dziedzinie ma polecone wy 
konanie części prac państwowych, któ 
re muszą być wykonane w ściśle ozna 
czonych terminach i w sposób odpo 
wiadający wykonaniu czynności prze 
prowadzonych przez Państwo. 

To wielkie zaufanie jakie Liga zdo 
„była sobie u Władz Państwowych, 
które nie zawahały się powierzyć jej 

części jednego z najdonioślejszych za 
gadnień obrony Państwa, powinno 
nas z jednej strony napełniać dumą, 
że dotychczasową pracą zasłużyliśmy 
na to zaufanie, lecz z drugiej powinniś 
my pamiętać że koniecznem jest do- 
łożenie wszelkich wysiłków i starań 
by zaufania tego nie zawieść i nale- 
życie wywiązać się z przyjętych obo- 
wiązków. Pamiętać też musimy, że są 
siedzi nasi ze wschodu i zachodu nie 
próżnują, lecz łożą setki miljonów na 
lotnictwo i obronę przeciwlotniczo-ga 
zową. Nie możemy dać się im uprze- 
dzić w tej pracy, gdyż silne lotnictwo 
i należycie zorganizowana obrona 
przeciwlotniczo-gazowa to najlepsza 
gwarancja pokoju i bezpieczeństwa. 

Wierzymy też, że IX Tydzień L. O. 
P.P. da najlepszy dowód tego zrozu- 
mienia i że pomimo kryzysu i ciężkich 
czasów wszyscy we własnym interesie 
Poprą prace L. O. P. P. 

* * * 

   

Dziś rozpoczyna się IX. Tydzień 
LOPP. Impreza ta ma dostarczyć Li: 
dze Obrony Powietrznej i Przeciwga 
zowej środki a dalsze prowadzenie ro 
zpoczętych prac w dziedzinie lotnict- 
wa i organizacji obrony przeciwgazo 
wej. 

Zwracamy się więc do wszystkich 
obywateli naszego miasta z apelem 
poparcia pożytecznych wysiłków, zło 
żenia choć drobnej ofiary na listy o- 
fiar dostarczone właścicielom nieru- 
chomości, wykupienia mareczek L.O. 
O.P. i zaopatreznia w się w znaczek 
LOPP. zwiedzając „Wystawę sprzętu 
obrony przeciwgazowej” w Ogrodzie 
Bernardyńskim. 
WRECZ INA SPINTA TTT RES 

— Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, 
obstrukcje. gnicie w kiszkach, złe thrawienie, 
bóle głowy, obłożony język, bladą cerę, 
łatwo usunąć, stosując naturalną wodę gorz- 
ką „Franeiszka-Józefa*, biorąc wieczorem 
przed udaniem się na spoczynek pełną 
szklankę, Żąda ćw aptekach i drogerjach. 

    

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Luinia — „Handłarze sławy*, Dziś 
w niedzielę dnia 4 bm. o godz. 8 m ló u 
że się po raz 3 Świetna komedjo-satyra Mar 
cełegp: Pagnol'a i Pawła Nivoix pt. , Handla 
rze sławy” w realizacji p. Jana Boneckiego, 
znakomitego artysty i reżysera (Teatry Szyf 
manpswskiej. Arcyciiekawa ta satyra posiada 
jąca. szereg przezabawnych sytuacyj i niewy 
czerpany sarkazm daje szerokie pole do po- 
pisu pp. Boneckiemu, Wołłejce, Wasilews- 
kiemu, Bieleckiemu, Budzyńskiemu, Puch- 
ewskiemu, Brusikiewiczowi, Molskiej, Ka 

mińskiej, Hajdamowicz, Detkowskiemu, Do- 
browols mu, SKkolimowskiemu i in. 

Jutro, w poniedziałek 5 bm, o godz. 8.15 
„Handlarze sławy” z gościnnym występem 
J. Boneckiego. 

— Teatr Letni — „Publiczność ma glos“ 
Dziś, w niedzielę 4 bm. o godz. 8 m. 15 pa 
raz drugi doskonała rewja w nowym pro- 
gramie pt. „Publiczność ma głos*. Humor, 
śpiew i taniec — dają gwarancję wesołego 
spędzenia wieczoru etne 3 
„Królestwo operetki lirt, 

  

   

  

   

    

        

   

    

„Zależy kto, zależy eo*, „Klatka miłości” 
i wiele innych. w wykonaniu całego zespołu 
z gościnnym występem Ney'ów — tworzą ca 
łość arcywesołą, dowcipną i wartą ujrzenia. 

Jutro, w pomiedziałek dnia 5 bm. o godz. 
8,15 po cenach zniżonych rewja „Tylko dla 
dorosłych”. 

Popełudniówka w Teatrze Letnim. 
Dziś, w niedzielę dnia 4 bm. o godz. 415 
dana będzie jako popołudniówka po cenach 
zniżonych rewja pł. „Tylko dla dorosłyh* 
w wykonaniu całego zespołu. 

— Wi parku Żeligowskiego. Dziś Koncert 
Symfaniczny pod batutą pipf, M. Małachow 
skiego oraz występ znakomitej pieśniark 
ulubienicy Wilna Heleny Dal. W programie: 
Czajkowski, Szeligowski, Tosti, Niewiadom- 

  

    

ski, Prozorowski i inni. Początek o godz. 
8 m. wiecz. Wejšci у 

— „Handlarze sia 

        

   

W poniedziałek 5 wr 
ujrzymy arcydzieło sat 
zane w szeregu przezabaw. у 
komedjo-satyrę М. Pagnol'a i P. N 
p t „Handlarze slawy“ z gościnnym wyste 
pem Jana Boneckiego zarazem reżysera tej 
sztuki. Obsada premjerowa. dekoracje W. 
Makojnika 

Jutro i codziennie „Handlarze sławy”. 
— Ostatnia premjera b. sezonu w Lutni 

w przygotowaniu (przez reżysera W! Radul- 
skiego) Franka Vospera p. t. „Cudowny po- 
low“ 

Jest 
sezonu. 

— Teatr Letni — „Tylko dla dorosłych*. 
W poniedziałek 5 września o godz. 8 m. 15 
dana będzie po raz pierwszy po cenach zni 
żonych arcywesoła rewja „Tylko dła doros- 
tych* w onaniu pp. Iny i Jerzego Ney*ów 
Kozbw Sempolińskiego, Boruńskiego 
oraz Sulimy - Jaszczołta. 

Jutro. we wtorek 6 września o godz, 8 

m. 15 rewja „Publiczność ma głos*. Od wtor 
ku zniżki ważne! 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 4-go września 1932 roku. 

10,15: Transm. nabożeńs/wa z Łowicza. 
Sygnał czasu. 12,10: Kom. met. 12,14: 

Audycja z Łowicza. 12,55: „Walka z nie- 
szczęśliwemi wypadkami przy pracy* odcz. 
18,10; D, c. transm. z Łow „ 14,00: „Cho- 

Toba Banga“ odczyt. 14,15: Koncert z Ło- 
wicza. 14,80: Kom. met, rol, 14,35; „Żywie- 
nie inwentarza w okolicach dotkniętych 
klęską rdzy* odczyt. 14.55; Muzyka z Lo 

wicza, 15,05; „Łasy I leśnictwo W Polsce 
i zagranicą* odczyt. 15,25: Muzyka z Łowi- 
cza. 15,40: Audycja dla dzieci, 16,05; Audy- 
cja popularna, 17:00 Koncert. 18,00: „Ta- 
bliczka mnożenia” feljeton. 18,30: Muzyka 
taneczna. 19.10: Feljeton regjonalny — w 
wyk. Ł. Wołłejki art. dram. 19,25: Program 
na poniedziałek i rozmaitości 19,35: Skrzyn- 
ka techn. 19,50: Rozmaitości. 20,00: Koncert. 
20.45: Kwadrans liter. 21,00: D. c. koncertu. 
21,50: Wiad. sportowe z prowincji, 21,56: 
Wil. kom. sportowy. 21,58: Kom. sportowy. 

  

    

  

to pożegnanie i zamknięcie bież. 

    

  

    

   
  

    

    

    

22,00: Muzyka tan. 22,40: Kom. 22,50: Mu. 
zyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 5-go września 1932 r. 

12.58: Sygnał czasu. 15,10: Program dz. 
15,15: Caruso na płytach. 15 Kom. met. 
15.40: Audycja dla dzieci. 16,10: Bližsi I 
dalsi krewni fortepianu (płyty). 16,40: Pog. 
fraucuska. 17,00: Koncert. 18,00% „Marjan 
Smoluchowski* największy fizyk polski (w 
15-tą rocznicę zgonu) odcz. 18,20: Muzyka 
tan. 19,15: „Jak powstały obecne stosunk” 
narodowościowe Polski“ (cz. II) odezyt №- 
tewski. 19,30: Program na wtorek. 19,35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Wileński 
kom. sportowy. 20,00: Koncert. 20,50: ,„Pra- 
ca w Amer felj. 21,05: Koncert chóru. 
21.50: Kom. 22,00: Muzyka tan. 22,40: Wiad 
sportowe. 22, Muzyka taneczna. 

    

      
       

  

ENN В. ЭЗОЕ 

AUDYCJA DOŽYNKOWA, 

W dzisiejszej audycji popularnej (godz. 
16,05) usłyszymy kilka mełodyj dożynkowych 
tutejszych, które wykona na cymbałach p. B. 
Romanowski, a następnie pogadankę z zakre 
su higjeny: „O zakażeniu ustnem*, którą wy 
głosi p. E. Mancewicz. 

POPOŁUDNIÓWKA KAMERALNA 
Z WARSZAWY. 

O godz. 17 p. Irena Gierałtowska odśpie 
wa dwie arje z opery „Cyganerja* Puccinie 
go i arję z opery „Djabelski Młyn* [ udomi 
ra Różyckiego, w której autor użył stylu 
wręcz rozrywkowego. Również w tonie arty 
stycznej popularności utrzymane są pieśni 
polskie Moniuszki (Jaskółka), Żeleńskiego 
„Łaskawa dziewczyna* i Niewiadomskiego 
((Idylla majowa), któremi artystka zakończy 
swój występ przed mikrofonem. Pianista 
łódzki p. Artur Balsam wykona na wstępie 
kapitalną kompozycję J. S. Bacha „Prelud 
jum i fugę G—moll* w układzie Liszta, na 
stępnie Whrjacje Mozarta na temat francu 
skiej piosenki „Lison dormait*, przygodną 
kompozycję mistrza 0 nastroju rokokowej 
sielanki. 

FELJETON AKTUALNY. 

W związku z rozpoczętym rokiem szkol 

nym red. Jan Piotrowski wygłosi o godz. 18 
odczyt p. t. „Tabliczka mnożenia”, w którym 
znajdzie się nieco wspomnień prelegenta ze 
szkoły rosyjskiej i z okresu walki o szkołę 
polską. 

  

1 
CIEKAWE PIEŚNI ROSYJSKIE. 

W poniedziałek 5 września o godz. 21,05 
będzie transmitowany ze studja warszawskie 

go występ rosyjskiego Chóru Metropolitalne 
go pod batutą Dymitra Orłowa. Sława rosyj 
skich chórów cerkiewnych jest oddawna u 
stalona, ale specjalna kultura tego śpiewu u 
trzymuje się dziś tylko na emigracji rosyj 
skiej. Pod wpływem Polski do dawnej muzy 

ki cerkiewnej, która była jednogłosową, do 
stała się w ostatnich czasach wielogłosowość 
uwzględniająca jednak melodyjną odrębność 
Špiewow liturgicznych. Na poniedziałkowym 
koncercie usłyszymy pieśni religijne z róż 
nych epok 

  

BĄDŻ NOWOCZESNYM 1 PODRÓŻUJ 
i SAMOLOTEM, 
"INFORMACJE I BILETY: W, BIURACH 

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

HOTELI, 

PORT LOTNICZY: PORUBANEK, 
TEL. Nr. 80. 

EEST TPA EI ESTETINIO USE 

Tajemnica skradzionego złotego skarbu. - 
Oryginalna kryjówka. Nocny stróż właścicielem pokeźnej 
Sumy pieniężnej. Okradziona 

Leon Kopelman zamieszkały obeenie przy 
zaułku Krupniczym Nr. 5 w Wilnie od dłuż 
szego już ezasu pełnił funkcje stróża nocne 
go w sklepie firmy „Tekstil*, mieszczącym 
się w Wilnie przy ulicy Szawelskiej Nr. 2. 
Mimo stesunkowo niskiego szczebla służbo- 
wego Kopelman potrafił jednak uciulić grub 
szą gotówkę, a mianowicie 215 rubli złotem 
i 250 dolarów amerykańskich. Świadomość. 
że jest on posiadaczem tak znacznei sumy 
nie dawała Kopelmanowi spokoju. Po no- 
each kiedy z tytułu swych obowiązków prze 
bywał w sklepie swych pracodawców dręczy 
ła go ciągła obawa, że do mieszkania jego 
dostali się złoczyńcy, którzy skradli mu 
skarb. Chcąc położyć kres obawom i stra- 
chom Kopelman postanowił wynaleźć kryjów 
kę dla swych pieniędzy, która gwarantowała 
by mu nietykalność skarbu. Pracująe po no- 
cach wydrążył en w murowanej ścianie skle 
pu w tylnym pokoju otwór, wpakował tam 
pieniądze zaś dziurę zamaskował sprytnie 
cegłami. 

Kryjówka mieściła się w ciemnym kącie - 
i stanowiła według mniemania Kopelmana 
idealną skrytkę, 

Pewnego razu, a było to wieczorem dnia 
11 grudnia 1931 roku p Kopelman 'zajrzaw 
szy do swojej kryjówki przekonał się ku 
swemu przerażeniu, że pieniądze znikły. U- 
trata skarbu podziałała na Kopelmana nie- 
zwykle przygnębiająco O kradzieży pienię- 
dzy powiadomił policję przyczem podejrzenie 
o dokonanie kradzieży padło na b. pracowni 
ka tejże firmy Arona Podrezę, który na dzień 
przedtem zaginął, a jak się później wyjaś- 
niło, wyemigrował do Argentyny. Mimo. tego 
policja prowadziła dalsze dochodzenie, lecz 
bez konkretnych wyników. 

Przygoda obywatela z 
Mieszkaniec Nowej Wilejki Stanisław Du 

nowski przybył przed dwoma dniami do Wil 
na w towarzystwie swego ojea Jana. Na 
dworcu wileńskim poznał on jakiegoś niez- 
nanego mu przedtem, lecz sympatycznego o 
ujmującym wyglądzie młodzieńca.  Pożeg- 
nawszy się z ojcem wstąpił wraz z nowym 
znajomym do restauracyjki gdzie wypili bu- 
telkę wódki. Po tym „wyczynie* postanowi 
li obaj udać się dorożką do Nowej Wilejki. 
Wi drodze kiedy dorożka znalazła się na 

złodziejka. Sprawa wykiyta. 
Dopiero obecnie po upływie tylu mie- 

sięcy tajemnica kradzieży „złotego skarbu* 
Kopelmana została niespodziewanie dzięki 
sprytowi wywiadowców Wydziału śledczego, 
niespodziewanie wykryta. Miało te miejsce 
przy następujących okolicznościach: Przed 
kilku dniami do policji śledczej zgłosił się 
niejaki Reznik właściciel piekarni przy ulicy 
Zawałnej 28 i zameldował o systematycznej 
kradzieży dokonywanej w jego mieszkaniu 
skutkiem czego poniósł on straty przewyż- 
szające 2000 zł. у 

Wdrożone dochodzenie policyjne do- 
prowadziło do ujęcia sprawczyni systema- 
tycznych kradzieży. Okazała się nią służąca 
Reznika Janina Osipowiczówna. W. trakcie 
przeprowadzonego wywiadu wywiadowcy po 
lieji śledczej ustalili, že Osipowiczówna za 
nim przyjęła obowiązek u Reznika pracowa- 
ła u jednego ze współwłaścicieli firmy „Te- 
kstik* przy ulicy Szawelskiej gdzie w grud- 
niu ub. r. dokonano kradziežy na szkodę 
Kopelmana 

Toe nasunęło myśl, że i poprzednia kra- 
dzież była dziełem Osipowiczówny. W czasie 
krzyżowego ognia pytań zdemaskowana zło- 
dziejka przyznała się do kradzieży „skarbu* 
Kopelmana, przyczem oświadczyła, że skra 
dzieną gotówkę oddała na przechowanie do- 
zorey domu Nr. 17 przy uliey Niemieckiej, 
który jednak pieniądze te przywłaszezył 
sobie. 

W związku z jej zeznaniami policja nrze 
prowadziła skrupulatną rewizję w mieszka- 
niu wspomnianego dozorcy. Rewizja ta dała 
nadspodziewany wynik, znaleziono bowiem 
skradziony skarb Kopełmana i w dniu wczo 
rajszym zwrócone poszkodowanemu. Osipo- 
wiezównę osadzono w więzieniu (e) 

Nowej Wilejki w Wilnie. 
ul Trakt Batorego „sympatyczny młodzie- 
niee* wyskoczył nagle z dorożki i korzysta- 
jąc z zapadających ciemności zbiegł w nicz- 
nanym kierunku, Po tej nagłej ucieczce Du- 
nowski skonstatował, że wraz z nim znikł 
mu z kieszeni poriel zawierający znaczną 
gotówkę. 

Zameldowanie Dunowskiego zaprotokó- 
łowano, zaś za nieznajomym złodziejem 
wszczęto poszukiwania. (e) 

Na podstawie skradzionej książki 
czekowej P.K.0. 

usiłował podjąć pieniądze. : 
Onegdaj do jednej z Kas PKO. w Wilnie 

zgłosił się jakiś nieznany osobnik z ksią- 
żeczką PKO, który usiłował pobrać 100 zł. 
Kasjer zwrócił uwagę na tę okoliczność, że 
interesant zdradza wielkie podenerwowanie 
eo nasunęło mu podejrzenie, że ma on w da 
nym wypadku do czynienia z jakimś oszu- 
stem, wobe czego kasjer zatrzymał wypłatę 
i zatrzymał książeczkę  Interesant widząc, 
że wydaje się kasjerowi podejrzanym, ko- 
rzystając z chwilowej nieawagi zbiegł. 

W. wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia ustalono, że książeczka czekowa stano- 
wiła własność mieszkańca Nowej Wilejki 
Andrzeja Słuczanowskiego, zaś nieznanym 
osobnikiem, który usiłował na podstawie tej 
książeczki otrzymać pieniądze był niejaki 
Zysel Wajnrajn również mieszkaniec Nowej 
Wiilejki. Jak się wyjaśniło Wajnrajn ksią- 
żeczkę wykradł Słuchanowskiemu, Waju- 
rajn ukrywa się. Policja poszukuje go. (c) 
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Dziś: Roralji. 

Jutro: Wawrzyńca. 

Wschód słośca 5. 4 m.32 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 3/IX — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia + 160 C. 

я najwyższa —- 17° С. 

Gelkikvkas 80 C. 
Opad: 7 
Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ. 
— Zawiadomienie żałobne. Zarząd Związ 

ku Cechów zawiadamia o zgonie w dniu dzi 
siejszym $. Р. Jana Wysockiego — Dyrek- 
tora Banku Rzemieślników * Kupców pols- 
kich w Wilnie — Przyjaciela rzemiosła i dzia 
łacza na polu organizacyj rzemieślniczych. 

Uprasza się Cechy o przyjęcie udziału w 
eksportacji dnia 5 wanześnia i pogrzebie, 
wraz z cechowemi sztandarami, gdyż Ten 

człowiek bezwzględnie zasłużył na długą pa 
mięć i oddanie Mu ostatniej posługi jak naj 
tłumniej. 

Szczegóły w klepsydrach. 
— Ze Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mysłoweów Chrześcjan w Wilnie. Wi dniu 
2 września rb. zmarł zasłużony członek na- 
szego Stowarzyszenia, Przewodniczący Ko- 
misji Rewizyjnej śp. Jan Wysocki. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby 
przy ul, Niemieckiej Nr. 25 do kościoła 
W/W. Świętych nastąpi dnia 5 bm. o godz 
9 rano, gdzie odbędzie się nabożeństwo ża- 
łobne Tegoż dnia o godz. 5 po poł, nastąp: 
eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. 

Powiadamiając o tych smutnych obrzę- 
dach, Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan w Wóńlnie wzywa wszystkich 
pp. członków do wzięcia udziału tak w na- 
bożeństwie żałobnem jak i  eksportacji 
zwłok na cmentarz, 

MIEJSKA. 
— Nowe oferty na asfaltowanie jezdni. 

Do Magistratu wpłynęło znowu kilka ofert 
firm krajowych na wyasfaltowanie jezdni w 
Wiilnie. Magistrat kilka ofert rozpatrzył, lecz 
narazie żadnej nie przyjął. (z) 

Laki | igi | 
GÓRNOŚLĄSKI 

('RONIKA 
— Magistrat m, Wilna podaje do wiado- 

mości, że poczynając od dnia 1 września 
przymusowe ściąganie zaległych należności z 
tytułu podatków i opłat skarbowych i komu 
nalnych będzie dokonywane przez organy eg 
zekucyjne skarbowe. Wpłaty dobrowolne na 
leży uiszczać jak i dotychczas w kasach mięj 
skich w Magistracie lub Komunalnej Kasie 
Oszczędności m. Wilna (Mickiewicza 11). W 
celu ułatwienia płatnikom pokrycia zaległoś 
ci oraz dania możności uniknięcia zwiększo 
nych obecnie przy egezkucji skarbowej kosz 
tów egzekucyjnych Magistrat przyjmować bę 
dzie do dnia 1 października r. b. włącznie na 
leżności komunalne z ulgami w odsetkach za 
zwłokę, a mianowicie: opłaty za leczenie w 
szpitalach i pogotowie ratunkowe bez dolicze 
nia kar za zwłokę, podatki komunalne (od 
zbytku mieszkaniowego, od szyldów, od psów 
od rowerów, od broni myśliwskiej, od koni 
i powozów, od samochodów, opłaty za zuży 
cie bruków) — z doliczeniem pół proc. mie 
sięcznie kar za zwłokę, opłaty za wodę i ka 
nalizację — z doliczeniem 1 proc. miesięcz 
nie kar za zwłokę. 

— Połączenie telefoniczne Polska-Afryka 
Południowa. Z dniem 3 września r. b. roz- 
szerza się ruch telefoniczny między Polską 
i Afryką Południową na następujące miei- 
scowości w Afryce Południowej: Kimberley 
i Bloemfentein 

SPRAWY SZKOLNE. 

— SHELLEYSS INSTITUTE. Rodo- 
wiei 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. 

Kancelarja czynna od 3 września 
codziennie od godziny 11 do 1 i od 5 
do 8-ej. 

Adres: Nlica Zygmuntowska 20 
m.3, ° 

— Dyrekcja Państowej Szkoły Rzemieśl- 
niezo-Przemysłowej w Wilnie podaje do o- 
gólnej wiadomości, że termin zapisywania 
się do Szkoły został przedłużony do dnia 
12 września r. b. Szkoła ma trzy wydziały: 

ślusarsko-mechaniczny, elektromonterski i 
stolarsko-meblowy. 

Egzamina wstępne odbędą się w dniu 12 
września 1932 r. o godz. 8 rano. 

  

   nowoczesne 
pie/wszorzędnej jakości z gwarancją 

KUR Ak R 

—  Koneesjonowane przez Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego Keodukacyj- 
ne Kursy Wieczorowe im. Adama Mickiewi- 
cza (założone w 1926 roku przez Stowarzy- 
szenie Chrz. Narod. Naucz. Szkół Powsz.) 
dla młodzieży i dorosłych z programem 7- 
klasowej Szkoły Powszechnej. 
Specjalne komplety dla podoficerów i funk- 
cjonarjuszów Policji Państwowej. 

Odczyty. Włycieczki naukowe. Opieka hig 
jeniczno-lekarska. Wiypožyczalnia podręczni 
ków szkolnych. 

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 tam 
że gruntowne specjalne przygotowanie sy- 
stemem rocznym. 

Opłata minimalna. 
— Zapisy do Rocznej Szkoły Pracownie 

Gospodarczych Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet. Roczna Szkoła Pracownie Gospodar- 
czych Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 8, przyj- 
muje zapisy nowowstępujących uczenie od 
dnia 16 sierpnia do dnia 1 września codzien 
nie od godz. 10 do godz. 12 

Zadaniem szkoły jest przygotować prak- 
tycznie dziewczęta w dziedzinie gospodarst- 
wa domowego. 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 
szechna Haliny Siewiczowej Jagiellońska 8, 
Il-gie piętro. Racjonalne przygotowanie dzie- 
ci do kl I i II szkół średnich. Nauczanie ;n 
dywiidualne. Liczba dzieci ograniczona. Ucz- 
niowie mniej zdolni korzystają w porze po- 
zalekcyjnej z bezpłatnej pomocy. Zapisy do 
oddz, I, II. HI i IV (I kl. gimn.) codziennie 
od godz. 1—5 po poł. 

Zajęcia zaczynają się w dniu 7 września 
o godzinie 9 rano 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 

dniu 4 września rb. w lokału Związku przy 
ul. Dominikańskiej 13—15 odbędzie się uro 
czystość poświęcenia lokalu z następującym 
programem: 

Godz. 9 — Msza Św, w kościele Św. Trój- 
cy. 

Godz. 16.30 — Powitanie gości i prze- 
„mówienia okolicznościowe. 

Godz. 17 — Rozdawanie dyplomów z u- 

kończenia Kursu Gazowego, 
Godz. 17.15 — Wspólna fotografja, 
Godz, 18 — Zabawa taneczna. ' 
Na powyższe uroczystości Zarząd Koła 

zaprasza wszystkich członków z rodzinami. 
Wistęp na zabawę 50 gr. 

OFIARA 
Na dom sierot im. Marszałka J. Piłsud- 

skiego od Eugenji Hermanowskiej — 5 zł. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 

Obwieszczenie o licytacji. 

Zjednocz. Kop. Górnośl „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- 
tylda, Andaluzja, Radzionków, Mysłowice, 

Ferdynand i Florentyna. = 

Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zapłombowanych wozach 

dostarczą. -— 

M. DEULL 
EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

WILNO 
  

  

  

PODODODOCEDEDOO OECD 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

    
  

  

IRL] JT] TIT FF]       

W. myśl paragr. 83 Rozp, Rady Ministrów z dnia 
25 czerwca 1932 r. o postępowaniu Władz Skarbo- 
wych (Dz. Ust. Rz, P. Nr. 62. poz. 580) III Urząd 
Skarbowy w Wilnie podaje do wiadomości ogólnej, 
że dnia 6 września 1932 r. o godz. 10 rano w lokalu 
Sali Licytacyjnej przy ul Wingry 6, celem uregulo- 
wania zaległych należności podatku przemysłowego 
za rok 1931, na rzecz 4 Urzędu Skarbowego, odbędzie 
się sprzedaż z licytacjj w terminie 2-im od ceny 
zaofiarowanej niżej wymienionych ruchomości: stołu, 
8 krzeseł, kredensu. biurka. fortepianu i lustra tremo 
należących do. Wiekslera Abela ul. Archanielska 9. 

Ii URZĄD SKARBOWY 
W' WILNIE.   

poleca 
firma B. ŁOKUCIEWSKI 

Wilno, ul. Wileńska 23 
Ceny zniżone. 

  

NA SEZON SZKOLNY! 
TEKI, TORNISTRY, BLOKI 
rysunkowe i wszelkie inne materjały szkolne 

  

po cenach niskich 
poleca 

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

Dla sklepików szkolnych specjalny rabat 

  

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia i gremplarnia maszynowa 

„EXPRESS'— Wilno, get: 17-00 
farbuje, -chemicznie pierze, prasuje i jednocześnie 

odkurza ubrania i grempluje materjaly na poczeka- 
niu, odparza plusze, plisuje, reperuje ubrania, odna- 
wia kapelusze, odsyła robotę bez dopłaty do domu, 

wykonuje wszystko 
TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

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

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 

Browning kal. 6 mm. metalowy 
nikl. system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell* naboi 
WSE" W6 ANGREBIERI ŻA 
zł. 570, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 
100 naboi „Sell“ do browninga 

zł. 2.70, 200 szt. zł. 5 — poi 

Adresować: Zakłady Mechaniczne KUPERMAN, 

Warszawa |, skrzynka poczt. 97, oddział 9. 

  

: znacznie 

     

jadaine, sypialns i ga- 
binatows, kredensy, 

stety, szafy, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych Rarnażach 

  

! NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

Baczność 
Wilnianie! 

Ponsjonał Warki 
jest jeszcze otwarty do 
15-go września. Ceny 

zniżone. Na 
miejscu elektryczność, 
telefon. łazienki, do dy- 
spozycji konie. Komuni- 
kacja autobusowa z Pla- 
cu Orzeszkowej.  Dzwo- 
nić; tel. 14-26. 

PSA 
kupię wilka młodego, 

uł. Lftewska 22/1 
godz. 38—5-ej. 

  

    

OKAZYJNIE sprzedaje się 
fortepian firmy  „Dide- 
riks* w bardzo -dobrym 
stanie, tanio. Dowiedzieć 
się: Zawalna 57. 'Róża 

Kołtańska. 

DO KOMPLETU 
SZKOLNEGO 

prowadzonego według 
wymagań nowej ustawy 
szkolnej. przyjmę jeszcze 
kilkoro dzieci od 7 lat 
Uniwersytecka 7 m. 6 
„od 9 rano do 12 pp. 

  

Zarząd. | 

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Uporządkowałem pokój, starając 
się napróżno zebrać myśli; czułem, że 
jeżeli się położę, to nie usnę. Wysze- 
dłem więc na ulicę i kupiłem sobie 
w trafice naprzeciwko poranne pisma, 
poczem wróciłem z niemi na górę. 

A więc nareszcie wydobto z rzeki 
samochód Masona i stwierdzono, w 
którym garażu był wynajęty. Pisma 
podały fotografję maszyny. Odszuka* 
nie nazwiska człowieka, który ją wy 
najął, było kwestją godzin. 

Na myśl, że Raffy przeglądą te sa 
me gazety, szukając wiadomości o za 
mordowaniu Stemholzera i aresztowa 
niu mnie, roześmiałem się głośno. — 
Do djabła z tobą Raffy — pomyśla- 
łem. Sam sobie teraz szukaj swojej 
fotografji. Hrabino, nie będę cię prze 
śladował, a i ty, Josie, żegnaj. Przy- 
kro mi, że się nie zobaczymy. ale nie- 
ma rady, 

Postanowiłem, że od następnego 
dnia zacznę poszukiwać Dubroskyego 
i Pat na własną rękę. 

Przespałem noc spokojnie. Dru- 
giej wizyty nie było. : 

Rozdział XVIII. 

MIDDLEHAVEN: DUŽY DOM 
W LESIE. 

Dotychczas nikt mnie napewno nie 
posądził, że uczęszczam do kościoła, 
u jednak prawdziwy klucz od zagad- 
ki „Pat Dubrosky* znalazłem w koś 
ciele. Stało się to zaraz nazajutrz ra- 
no. Zaledwie straciłem jeden trop, 
znalazłem drugi. Tak bywa. 

Zasadńiczo, pomimo, że to była 
niedziela, nie miałem zamiaru iść do 
kościoła. Obudziłem się wcześnie, do 
skonale wypoczęty, ale z uczuciem, 
że powinienem jak najwcześniej 

Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. odp. 

  

A 

WELELARZN=S RA -(6656) 10638 — 
Dziś! — Przebój 1932/33 roku. Dawno niewidziany ulubieniec kobiet, bohater filmu „MAROCCO* 

GARY COOPER 
Claudette Colber 

NAD_PROGRAM: Miłość a obowiąze 

Dświęk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilsńska 38, tel. 9-26 

mie džwiekow. 

Piękny dramat miłosny. Emocjonująca gra. 
Sztuka filmowa 
s. ceny zniżone. 

Czerwonego Krzyża”. 

Początek o g. Ż2:ej, ostatni 10.20 

i ur. partn, 
Chevaliera 

w najn. arcyfil- 

Na 1-szy 

  

Makosiee Zamach na prezyd, Doumera, zabójca Gorgułow «te. 
DZIŚ! Pierwszy wielki dźwięk. W rol gł. najwybitniejsze gwiazdy 

święk. Kino - Teatr 

Aoliywocd 
Aekiew. 22, tel. 15-28 

turecki z życia współczesn p. t. ŻEBRAK STAMBUŁU 
Akcia rozgrywa się w krainie I(0| nocy na tle słynnych pałaców muzułm. 
DZIŚ od godz. 12-ej do 2:ej po poł. jeden seans 
dla kobiet i od godz. 10'20 seans dla męzczyzn 
Wielki film seksualny rozwiązujący problemy wzajemnego stosunku między męzczyzną i kobietą. 

teatru stołeczne go w fipnstantynopolu 

Nad program: Dod 

Jak powstaje cz 
dźwiękowe 

wiek 
eny normalne 

  

Gźwiękowe Kino | 

CASINO 
wialka £7, tel. 15-41. | 

Cenv od 25 gr. 

Dziśl Niebywała sensacja! Wyświetlamy film porsz pierwszy па 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tragedja na luksusowym 
okręcie, bankructwo wielkiego Trustu, walka dwóch przestępc 

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

Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny ?-e:. 

Transatlantic 
PRZBUSZENIE SIĘ WIOSNY. 

  

DZIŚ nieodwołałnie ostatni 
dzień wspaniałej komedji 

Już Dźwięk. Kino-Teatr 

FR 
ulica Wieika 42 

najpiękniej 
arcydziele 
dźwiękow. 

przerwaliśmy z repertuarem letnim 
i przystępujemy do wyświetlania 

zbudowana kobieta 

Kobieta baz przyszłości 

Cohn i Keliy w Afryce --- Dwaj pechowcy 
repertuaru sezonowego, 

kim poziomem artystycznym, gdyż zakontraktowane zostały pomimo olbrzymich kosztów, możliwie najlepsze 
szlagiery filmowe najnowszej produkcji światowej z udziałem koryfeuszów ekranu: Greta Garbo, Marlena Diet 
rich, Brygida Helm, Ramon Nowarro, Maurice Chevalier, lwan Petrowicz, Iwan Mozżuchin, Buster Keaton. Hare 
rold Lloyd, Georg Milton i w. in., ponadto ostatnie nowości produkcji „Sowkino”, najnowsze muzyk.-śpiewną 
przeboje francuskie i in. — Już od dnia 5 września ukaże się na naszym ekranie cudowna para kochanków 

świata Joan Grawford oraz nowy Valentino Clark Gabie w najnowszem 
która stwarza epopeę tych kobiet, które w pogoni za uciechami 

i dobrybytem, stają się powodm 

który odznaczać. 
się będzie wyso- 

skandalów i ludzkiej cbmowy 
  

  

PROSZEK OD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

(OWALSKINA" 
USUWA NAJSILNIEJSZE 

ÓLE GŁOWY 
BÓL CHEM.-FARMACEUTYCZNA (ax) 

( / <AD.KOWALSKI> wanSZAWA 
ŻĄDAKCIE „KOWALSKINY” ZE ZNAKIEM 

ZNAKFABO. 

‘ е еча 

  

    
   
           

   

  FABRYCZNYM — SERCE W PIERŚCIENIU.       

  

SKLEP OBUWIA 

Wł. Czaplińskiego 
Wilno, Beminikańska 8, — filja Wielka 13 
poleca obuwie na sezon jesienny i zimowy 

damskie, męskie i dziecinne. 
Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. 

  

  

НЕНЕ Е ВЕ ВА Е РБ С А ННЕ Е ЗЕ 
SENSACYJNA PRAKTYCZNA NOWOŚĆ! 

ONDULACYJNY 
GRZEBIEŃ stwarzający podwójnie falistą ondulację 

аиии E as R 

BIEN. CNO! praw.      zastrz. 

  Onduluje krótkie i długie włosy, 
dez karbówek, szpilek lub in. 
pomocniczych środków, lecz na- Dla zaprowadzenia 
turalną drogą przez zwykłe cze- oddajemy 
sanie. i 

Solidny i trwaly, služyč može 
kilka lat. Niezbędny dla pań i 1000 
panów. Dużo zaoszczędzicie nie ondulacyjnych 
wydając na fryzjera, mając przy- 
tem zawsze ładnie ondulowane 
włosy. Wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowem. Prosi- 

(Ć * Skrz. pocztowa 405 
Oddział 119 

my zamawiać zaraz 

grzebieni po cenie 

2 zt. 
za sztukę 

   
   

„KADEWU“ 
ŁÓDŹ,     
  

  

Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny 

; J. Miłanowicza 
„7,5173: 

Mackiewicza 14 
Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn 
i instalację siły i światła elektrycznego i wszelkie 
inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. 

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

Dr. SZENICKI 
spec. chor. skórne, weneryczne i płciowe. 

Roentgenolog. Elektreleczenie. 

POWRÓCIŁ. 
Baranowicze, Sosnowa Nr. 15, Telefon Nr. 134. 

Urządzenie szkolne 
"aiciow. UO sprzedania lub częściowo 

  
  

  

j (biurko, szafa bibljot., stoły, stoliki a Ja Montessore, 
taborety, katedry, krzesła, tablice|. 

| Informacje bliższe u p. Łysakowskiego -— Tartaki 26, 
m. l, od godz. 2 do 5 po poł.   

DOM 
niedekretowy 4-ro miesz. 
350 sążni ziemi  sprze- 
dam tanio z powodów 
ważnych natychmiast. 
Konarskiego 68 m. 1. 

DOM 
do sprzedania 

przy ul. Nowogródzkiej 
Nr. 25. Informacje: ul. 
Nowogródzka 6 m. 14. 

Sprzedam Tanie prac 
678 sążni kw. Żelazna 
Chatka 27. Informacje 

Zawalna 16 
Sklep Markuna. 

  

  

DACHÓWKĘ 
CEMENTOWĄ 

sprzedam. N.-Wilejka, 
ul. 3 Maja 23—2. 

Do wynajęcia 

lokal 
przy ul, Wileńskiej 20 

MIESZKANIE 
jednopokcjowo, | p., 

nadające się 

na biuro 
do wynajęcia 

Dominikańska |!|—1 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze w-zelkiemi wygodami 
i wodociągiem: 2 mieszk. 

  

  

| po 4 pokoje z kuchnią, 
| mieszk. 3 pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 
3/10, dow. się w mieszk. 12 
  

Mieszkanie 
z 3 4 4 pokoi i kuchni 
ze wszelkiemi wygodami 
(łazienka water) w cent- 
rum miasta do wynajęcia 
Plac Metropolitalny 3. 
  

MIESZKANIE 5 pokoi. 
wygody, dwa balkony, 

I piętro, ul, Pańska 4—3 
oglądać 12—2. 

  

MIESZKANIE 2 pokoje, 
kuchnia. wszelkie wygo- 
dy do wynajęcia przy ul. 

Popławskiej Nr. 29. 
  

Do wynajęcia 
POŁOWA MIESZKANIA 
(dwa pokoje, kuchnia. 
wygody i używanie 

poczekalni) | 
Nadaje się dla lekarza, 
adwokata lub biuro, 

UL. WILEŃSKA 30—17 
oglądać można od godz. 
10 rano do godz. 6 w, 

DWA 
duże pokoje 

ładne, umeblowane 
ul. Ad. Mickiewicza 31—4 

  

POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi- 

nach biurowych. 

dla uczących się do wy- 

najęcia ul. Subocz 6—3 
(róg Wielkiej). 

    

  

Poszukuję 

2 pokoi z kuchają 
z wygodami w śródmieś- 
ciu. Zgłoszenia do Adm, 
„K. W.* Jagiellońska 3 

  

Wolne posady: 
BACZNOŚĆ! 

inteligenci: studenci, na- 
uczyciele, urzędnicy! wy- 
szła z druku Kieszonko- 
wa Encyklopedja Popu- 
larna — zeszytami po 50 
groszy. Miesięczny abo- 
nament. 

Prospekty bezpłatnie 
wysyła:  Kieszonkowa 

Encyklopedja Popularna, 
Kraków,  Józefitów 10. 

Poszukiwani poważni, 
sumienni zastępcy woje- 
wódzcy — powiatowi. 

Uwaga!i! 
Każdy może zarobić 20— 
25 zł. dziennie przy sprze- 
daży artykułu domowego 
zgłoszenia: Wilno, ulica 
Belwederska 12 m. 3 g. 

10—12 codziennie. 

POSADĘ STAŁĄ 
otrzyma osoba, która 

pożyczy na 1-szą hipote- 
kę za umówionym pro- 
centem zł. 1.500. Oferty 
do biura ogłoszeń J. Kar 
lina, ul. Niemiecka 35. 

  
  

  

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja), 
oraz klnsyćzne 

łacina i grecki. 
Przygotewywan'e do 

matury | zgzaminów 
w zakresie Szkół Średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b  piofes. 
gimn. oraz absolw. U. S.B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy“. 
  

  

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWIROŃSKA 
(University College 

London) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopleicws 
Wilenska 7, tei. 10.67 

od godz. 9—1 i 4—8 

H kenigsberg 

  

  

  

  

   
Ohorehby skórne, 

"e czne 

"m siwe, 

ułica Mickiewicza 4, 
telefon 10-00, 

podz. 9—i2 1 4—8. 

li. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ui. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 
W, Z. P. 29. 

Akuszerka 

Marja Lakterowa 
;rzyjmuje od 9 do 7 wieea 
lica Kasztanowa 7, m. 5 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycze 

ay, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

2 P. 48 8323 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gim- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 
Mickiewicza 19—31. 

Absolwent clemji 
0. S. B. przygotowuje 
do egzaminów konkur- 
sowych na Wydz. Le- 

karskiya U. S. B. 
Szopena 3 m. 58 

(d 4 do 5-ej). 

  

  

  

  

  

  

  

ŻYDOWSKI INSTYTUT 
MUZYCZNY 
Rudnicka 6 

zaangażował znaną 
pianistkę 

Panią R, Bełous, 
  

: i reperuję Pianina (4 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy   Ciasnej, p. Estko. 7702   Poszuktję posady 

ekspedjentki lub bony za 
skromne wynagrodzenie. 
Nowo-Oszmiańska 4—2 

8520 - 

zmnienić kwaterę zć względu na zdro 
wie, 

Zapakowałem się i zjechałem na- 
dół z jedną walizą. Administratorce 
powiedziałem że jadę na zieloną traw 
kę i że dam znać dokąd ma odesłać ku 
fer i pocztę. 

Bojąc się, że Raffy posłał za mną 
swoich wywiadowców, kołowałem dłu 
go po mieście, żeby ich zgubić. Wkoń 
cu pojechałem kolejką podziemną na 
Dziewięśdziesiątą Szóstą i przez go- 
dzinę szukałem pokoju z wygodnem 
tylnem wejściem. Nie znalazłszy nic 
odpowiedniego, wstąpiłem do pierw- 
szej napotkanej jadłodajni na śniada- 
nie, Kazałem podać chleb i szynkę. 

Na krześle obok leżał numer Ti- 
mes'a z poprzedniego dnia. Ponieważ 
lubię czytać przy jedzeniu, wziąłem 
go niedbale i rozwinąłem. W środku 
siedział arkusz Informatora Religij- 
nego. Chciałem go już odrzucić, kiedy 
oczy moje zatrzymały się na ogłosze 
niu, które mnie formalnie zelektryzo 
wało. Mieściło się ono pod rubryką 
„Spirytualista* i brzmiało jak nastę- 
puje: 

Kościół Spirytualistyczny 
100 1/2 Aleja West End. 

Wielebny F. Audrie Chester. będzie 

Drukarnia „Znicx“, Wi 

mówił 0 usprawiedliwieniu Žycia 
Miłosnego dr. Kane'a 10.30 z rana. 

Adoracja Kwiatowa, Orędzie Ducho- 
we, 8,15 wieczorem. 

Życie Miłosne dr. Kane'a — pamię 
tałem, że gdzieś o tem czytałem. Ja- 
koś niedawno. Ale gdzie? Ależ natural 
nie, w wierszu Dubrosky'ego, które 
go absolutnie nie rozumiałem. Było 
tam coś o siostrze Fox i o życiu mi- 
łosnem dr. Kane'a. Chyba to był ten 
sam. Nie rozumiałem, o:co chodziło, 
ale to musiał być ten sam. 

Doznałem czegoś w rodzaju zawro 
tu głowy. Kiedy podano jajka, połk- 
nąłem je razem z kawą i wypadłem 
na ulicę, Pojechałem na stację kolejki 
podziemnej, gdzie złożyłem na prze- 
chowanie walizkę, wyjąłem z pośród 
papierów wiersz Dubrosky'ego i prze 
czytałem go w poczekalni, nie wiem 
już który raz z rzędu. Ale wydał mi 
się tak samo niezrozumiały, jak zaw- 

sze. 
Teraz należało jechać do wieleb- 

nego Chestera, Jeżeli on rozumiał, co 
znaczyło życie miłosne dr. Kane'a to 
mogłem się spodziewać, że wyjaśni 
mi treść całego wiersza. Do nabożeń 
stwa było jeszcze trochę czasu. 

Przytaczam tu cały wiersz: 

  

„BL Ś-to Jańska I. tel. 3-40. 
2a, 

   

O konieczności Moralnej. 
Legł w gruzy Betel 

Niegdyś królewski przybytek. 
To już jest dzisiaj przeżytek 
I gruzy i ruina. 
Nawet ponury apostoł, 
Co wyje i przeklina 
I jak Jeremjasz zawodzi, 
Sam się na to godzi, 

Bo inaczej pocoby zawodził? 
Inteligencja prawdziwa 
Widzi, co z tego wypływa. 
Żadne sprzeciwy i złości, 
Żadne pobożne mądrości 
Nie zatamują rzeczy biegu 

Religje ptędko przechodzą 
I już dziś długo nie zwodzą 
Ot, choćby na tym brzegu 
Było ich huk — wybieram cztery. 
Yemima, przyjaciółka ludzi, 
Na którą zstąpił boży duch, 
Mieszkała nawprost Ludwika P., 
Nim on królem zrobił się, 
Jaj cuda robiły wielki ruch 
(ale już dziś w to nie wierzą). 
Dziwny strój, dziwna doktryna, 
Że jej nie zamknęli, jakaż przy- 

czyna 
Nędzna chatka, gdzie siostra Fox 
Doznała objawienia, 
Nie objawiła Małgorzacie 

Przyszłego jej cierpienia, 
Nie zgadła, że Miłosne Życie, 
O którem wszyscy dobrze wiecie, 
W konflikt z pieniądzem wchodzi 
Lecz, że się z nim nie zgodzi. 
I ojciec Miller, prorok twardy 
Może nie samej wart pogardy, 
Bo gdy z chwalebnej surowości 
Obdarł swój lud z doczesnych 

włości, 
To dbając o ich żywot wieczny, 
Rzekł, by się zeszli śpiewający, 
Na sąd zaczekać ostateczny. 
Do dziś dnia stoją czekający... 
Niech myśl nasza zbożna minie 
I Józefa nie ominie, 
Co nosił w kapeluszu 
Tablicę z objawieniem. 
Słodko dla jego uszu 
Zabrzmiały świeckie drwiny. 
Pozostał święty gaj i wzgórze, 
Lecz gromada opuściła żyzne 

niziny 
I odleciała w strony inne, 
Zachodnie i pustynne. 
Z tego wypływa nauka, 
Że nikt już dzisiaj nie szuka 
Przeniknąć za śmierci krawędzie 
Bo co ma być, to i tak będzie. 
Zdrowy rozsądek kazał 

Przykazania zdeptać. (D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 
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