
„+ 

      

    LiL 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wiłae, Jagiellońska 3. 
Dyrekior wydawnictwa przyjmuje od godz. 1— 3 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z ednoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 

Teleicay: Redakcj: 79, Administracji 99. Redakt 
Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7 —9 wiecz. 

Wilno, Wtorek 6 Września 1932 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Cena 15 eroszy 

or naczejny przyjmuje od godz. 2—3 ppol. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna ed godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

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

DB gs. a ma. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—50 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z 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 tekstem 10-ciółamowy. Administracja zastrzeya sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Na szlaku Kawalerów Mieczowych 
(Od naszego specjalnego korespondenta). 

Ryga, we wrześniu 1932 r. 

Wpływy niemieckie datują się w 
Łotwie od bardzo dawna i sięgają w 
jej życie, zarówno państwowe, jak i 
spoleczno-kulturalne, bardzo głęboko. 
To też nic dziwnego, że ostatnio, — 
zwłaszeza po wykryciu nielegalnej 
organizacji hitlerowskiej w Rydze — 
zaniepokojona opinja publiczna za 
częła bacznie obserwować gorączkowy 
rozwój wypadków w Niemczech, 
reagując bardziej zdecydowanie na 
wpływ i odbicie tych wypadków w 
życiu państwowem Łotwy. Okazało 
się, że hasło panowania nad całym 
światem idei reprezentowanych przez 
Niemcy Hitlera znalazło w Łotwie 
licznych zwolenników i realizatorów. 

Deutschland, Deutschland  iiber 
Alles — w myśl życzeń Hitlera — 

ma rozbrzmiewać i w starej Rydze, 

będącej ongiś przez siedemset zgórą 
lat siedliskiem grafów i baronów nie- 
mieckich. 

Chciwe macki coraz dufniejszych 
nacjonalistycznych Niemiec mają sięg 
nąć pożądliwie nad Bałtyk już nietyl- 
ko poprzez Gdańsk, ale i poprzez 

Rygę. 

  

» Zresztą, tendencje podobnego ro- 
dzaju nie mogły być dla nikogo nie 
spodzianką. W niemieckim ruchu na- 
€jonalistycznym oddawna daje się za- 
uważyć wielkie zainteresowanie Eu- 
ropą Wschodnią. Hitleryzm wystąpił 
zdecydowanie przeciwko państwom 
bałtyckim, którym nie przyznaje pra- 
wa niepodległych egzystencyj. Poli 
tycznym ideałem Niemiec współczes- 

nych — jeśli chodzi o te państwa — 
jest t. zw. „Balland*, jaki w r. 1917 
starano się utworzyć podczas okupa- 
cji, pragnąc utrzymać Łotwę. Litwę 
i Estonję pod protektoratem Niemiec. 

Prasa łotewska trzeźwo ocenia te- 
go rodzaju niebezpieczeństwo, pod- 
kreślając ciekawe fakty, świadczące 
o próbach gospodarczego uzałeżnienia 
Łotwy od Niemiec. Kapitał niemiecki, 
podniszczony przez wojnę, wywiera w 
polityce gospodarczej Łotwy bardzo 
znamienny wpływ. Dość powiedzieć, 
że na niespełna 100 miljonów łatów 
kapitału obcego, zainwestowanegó w 
przemyśle łotewskim, przeszło 25 
milj. — to kapitał niemiecki. Przy- 
czem cechą charakterystyczną tego 
kapitału jest dążenie do możliwie 
Szybkich zysków doraźnych, nie przy- 
noszących w zasadzie dla państwa 
łotewskiego żadnych korzyści. 

  

* 

Ostatni artykuł b. ministra spraw 
zagranicznych Łotwy, obecnego po- 
sta do parlamentu łotewskiego, Ce- 
liensa, zamieszczony w „Social-demo- 
krats'ie', naczelnym organie łotew- 
skiej socjalnej demokracji, nie wzbu- 
dził w Polsce — jak się i należało 
spodziewać — szczególnego zaintere- 
sowania *). 

Tymczasem ostatnie wynurzenia 

p. Cielensa są niezmiernie charaktery- 
styczne. 

I to z dwóch względów: 
Po pierwsze: dlatego, że nastąpiły 

one w okresie, kiedy Łotwa jest spec” 

jalnie zaabsorbowana biegiem wypad- 
ków w Niemczech i konkretyzowa- 
niem swego stosunku względem Rosji 
Sowieckiej. 

Po drugie: dlatego, że wynurzenia 
te wyszły z pod pióra jednego z wy- 
bitnych leaderów prawego skrzydła 
socjaldemokratów łotewskich, dotych- 
czas Polsce wielce nieprzyjaznych. . 

Na czem opierała się ta nieprzyjaźń 
-—trudno orzec. Można jedynie stwiet 

dzić, że wypływała ona z absolutnej 
nieznajomości warunków politycz 
nych, w jakich się znalazła Polska 
po odzyskaniu niepodległości. 

Tem  charakterystyczniejszy 
zwrot obecny. 

Jaka jest jednak myśl przewodnia 
inwencyj posła Celiensa? 

Jaki jest jego (czyżby tylko jego?) 
Program, jeśli chodzi o układ stosun- 

  

jest 

- ków politycznych w Europie Wschod- 
` niej? i 

Po odrzuceniu mniej lub więcej 

efektownych, pozornie może intere- 
sujących, przybudówek architekto- 
nicznych — zasadnicza idea autora 
daje się sprowadzić do następujących 

Przesłanek: 
PRA 

*) Autor nie mógł jeszcze znać treści arty- 
kułu w niedzielnym numerze naszego pisma 
P. L. „Pozycja Łotwy” (przyp. red.) - 

dążenia Niemiec są wyraźnie skie- 
rowane przeciwko Polsce, Łotwie Lit- 
wie i Estonji. 

Polska nie zgodzi się na oddanie 
Niemcom Pomorza i Śląska nawet za 
cenę Litwy wraz z Kłajpedą, 

ewentualna przegrana Polski w 
prawdopodobnej wojnie z Niemeami 
—oznaczałaby koniec niepodległości 
Łotwy, Litwy i Estonii, 

przeciwieństwa między systemem 
sowieckim w Rosji a reakeją w Niem- 
czech winny doprowadzić do poważ- 
nych zawikłań, które czynią możliwą. 

wojnę interwenecyjną — 

że wobec powyższego 

obecna sytuaeja polityczna na 
wschodzie Europy wymaga nietylko 
zawarcia traktatów o nieagresji po- 
między Rosją Sowiecką, Polską, Ło: 
twą, Litwą i Estonją, ałe też — i to 
przedewszystkiem — nasuwa koniecz 
ność podjęcia daleko idącej współ: 
pracy tych państw, celem przeciw- 
stawienia się możliwym, agresywno" 
rewizjonistycznym tendencjom Nie- 

miec. 

Nie miejsce tu na analizę ile słu- 
szności ma tak zbudowana koncepcja 
polityczna. 2 

Nie możemy również twierdzić. że 
artykuł p. Celiensa w „Socjaldemo- 

krts'ie“ stanowi o przełomie w usto- 

sunkowaniu się do Polski tego stron- 
nictwa, znajdującego się obecnie w 
opozycji do rządu premjera Skuje- 
nieka, najliczniej reprezentowanego 
w sejmie. 

„ Chodzi ocoś innego, zdaniem na- 

szem nierównie ważniejszego. 

W wystąpieniu p. Celiensa znalazł 

wyraz — według nas, którzy twórczą 

pracę dla idei polsko-łotewskiego zbli 

żenia podjęli — jeden z najcenniej- 

szych momentów, warunkujących to 

zbliżenie: 

, przyznanie, że jedynie niepodleg- 

łość państw bałtyckich, a więc i Pol 

ski -— Łotwy, jest gwaraneją ładu na 

Wschodzie Europy, jest wałem och- 

ronnym przed rozpacznie irredenty- 

styczną papen-hitlerowską Germanią. 

    

  

Coraz widoczniejszem bowiem się 

staje, że Niemcy dzisiejsze — to kłę- 

bowisko sprzecznych, wielce zaognio- 

nych, wykluczających się nawzajem 

prądów i teoryj politycznych, które 
ostatecznie muszą się wyładować i te 

na linji najmniejszego oporu. Dlatego 

też niebezpieczeństwo jest tem więk- 

sze, im bliżej geograficznie ku Niem 

com schodzimy. Rzeczą zrozumiałą 

jest dalej, że obronić skutecznie przed 

powtarzanym do znudzenia germań- 

skim Drang nach Osten — nie może li 

tylko zawarcie traktatów o nieagresji. 

Dalszym etapem winna być czynna 
współpraca Polski, Łotwy. Litwy i 
Estonji. Szkoda tylko, że p. Celiens 
nie rozwinął i nie objaśnił szerzej tego 
terminu. Nie wskazał na konkretne 

zagadnienia, mogące służyć za podsta 
wę do nawiązania tej współpracy, nie 
sprecyzował, jak sobie tę współpracę 

wyobraża. 

Że nie jest to rzecz błaha—potwie- 

rdza dotychczasowa bezprogramo- 

wość w stosunkach pomiędzy państ- 
wami bałtyckiemi. 

   

Że ta bezprogramowość się koń- 
czy, potwierdzają chociażby ostatnie 

wynurzenia wspomnianego wyżej ło- 

tewskiego męża stanu. 

  

Powiedzieliśmy już w jednej z po- 

przednich swoich korespondencyj, że 

idea zbliżenia państw bałtyckich nie 

jest ideą nową, Obecnie, na margine- 

sie artykułu p. Celiensa, warto przy” 
pomnieć sobie co o tem 
„Przeglądzie Politycznym* jeszcze w 
roku 1915 dr. Alfred Bilmans, jeden 
z wybitnych publicystów łotewskich, 
doniedawna szef wydziału prasowego 
w łotewskiem ministerstwie spraw za” 
granicznych obecnie poseł łotewski w 
Moskwie. 

' Omawiając ustosunkowanie się 
Europy do ewentualnego Związku 
Państw Bałtyckieh, stwierdza on w 
zakończeniu, że „wszystkie ludy bał 
tyckie musiały przejść ciężką próbę, 

jednak zupełne nasze odrodzenie jesz 
cze nie nastąpiło. Przeszliśmy chrzest 
miecza i ognia przy narodzinach 
wolności; - miecz i ogień przynosiły 
nam również zgubę. Jak pięknem by 
ło wigilijne spotkanie na zamku w 
Spale między głową państwa polskie - 

pisał w. 

go prezydentem Wojeiechowskim a 
prezydentem sejmu łotewskiego We- 
ismanisem; obaj byli jeszcze przed 
kilku dziesiątkami łat politycznymi 
wygnańcami w Londynie, radząc tam 
wspólnie z Marszałkiem Piłsudskim 
nad sposobem przywrócenia swym 
ojczyznom wolności. Wspomnijmy 
też na tem miejscu o konferencjach 
demokratów bałtyckich podczas woj- 
ny w Bernie i o obradach polityków 
bałtyckich w roku 1915 w Budapesz- 
cie, odbywanych z inicjatywy gen. 
J. Hallera. Niech i te piękne, może 
zresztą zbyt intymne, momenty z hi- 
storji związku państw bałtyckich zo- 
staną tu również zanotowane, wzmac 

niając w nas wszystkich tę tak ważną 
myśl polityczną, że idea Związku 
państw bałtyckich stanowi coś istot- 
nie narodowego, a zatem jest podporą 
naszej wolności, a równocześnie za” 
bezpieczeniem młodych bałtyckich - 
demokracyj ludowych, które tworzą 
właściwą podstawą naszego odrodzo- 
nego życia”, 

3 M. Miž-Miszyn. 

  

ska ia 

Powyžsza korespondencja naszego ryskie- 

go współpracownika stanowi ciekawe uzu- 

pełnienie artykułu wstępnego w niedzielnym 

numerze Kurjera p. L. „Pozyeja Łotwy”. 

Ani p. Cielens, ani jego partja nie są 

wprawdzie dziś u władzy w Łotwie. Ale 

stosunek do Polski był zawsze dotąd punk- 

tem spornym w poglądach lewicowych kół 

łotewskich i rządzącego dziś obozu. Artykuł 

p. Cielensa jest ważnym, ponieważ wskazuje, 

że nawet najbardziej dotąd oporny względem 

idei zbliżenia i współpracy polsko-łotewskiej 

wpływowy polityk przekonywa się o jej 

konśeczności wobec rosnącej agresywności 

niemieckiego nacjonalizmu. Symptom ten, 

nawet niezależnie od wyniku polemiki pomię 

dzy p. Cielensem a p. Mendersem wart jest 

podkreślenia. (Red.) | 

Zmiany w rządzie. 
Ustąpienie ministrów skarbu 

i komunikacji. 
Tekę skarbu objął min. Zawadzki, kierowni- 
kiem m'n. komunikacji zestał inż. Butkiewicz. 

WARSZAWA. 5.9. (Pat) — DNIA 5 WRZEŚNIA P. MINISTER SKAR- 
BU JAN PIŁSUDSKI i MINISTER KOMUNIKACJI INŻ. ALFONS KUEHN 
ZGŁOSILI NA RĘCE PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ PRO 
ŚBY O ZWOLNIENIE ICH Z ZAJMOWANYCH URZĘDÓW. 

PAN PREZYDENT PRZYJĄŁ ZGŁOSZONE DYMISJE i 

CZEŚNIE ZAMIANOWAŁ P. PROF. WŁADYSŁAWA  MARJANA 

JEDNO 

ZA- 

WADZKIEGO MINISTREM SKARBU i P. INŻ. MICHAŁA BUTKIEWICZA 

KIEROWNIKIEM MINISTERSTWA KOMUNIKACJI. 

DEKRETY NOMINACYJNE PODPISANE ZOSTAŁY PRZEZ PANA 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLIT EJ W SPALE w DNIU 5 WRZEŚNIA 

W GODZINACH WIECZORNYCH. 

  

Obrady francuskiej rady ministrów 
nad notą niemiecką. z. 

й Stanowisko Francji. 

PARYŽ. 5.9. (Pat) — O przebiegu 
obrad nad notą rozbrojeniową Rzeszy 
na wczorajszem posiedzeniu Rady Mi 
nistrów, odbytem pod przewodnict- 
wem prezydenta republiki Lebruna 
donoszą dadatkowo: Premjer Herriot 
przedstawil w dlužszym referacie po 
łożenie pod względem politycznym, 
prawnym i technicznym, wytworzone 
przez tę notę. Premjer francuski sta 
nął na stanowisku, że nie może przy 
jąć na siebie odpowiedzialności za pro 
wadzenie bilateralnych rokowań z 
Niemeami proponowanych przez Ber- 
fin: 

Pominąwszy już względy natury - 

politycznej, istniejące traktaty wyklu 
czają tego rodzaju postępowanie. Rze 

sza niemiecka dąży do rewizji artyku 

łu 164 traktatu wersalskiego, w któ- 
rym jest powiedziane, że Niemey zo 

Zwycięscy lotnicy u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

  

Dnis 2 b. m. przyjął Pan Prezydent Rzeczypospolitej na Zamku Warszawskim 

polskich uczestników międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych ze zwycięzcą 

Obecni byli również wybitni przed»tawiciele lotnictwa cywilnego por. Żwirką na czele. 
i wojskowego. 

Na ilustracji naszej widzimy Pana Prezydenta w otoczeniu lotników. 

rzędzie stoją (od lewej): st sierż. Kosinek, inż. Wigura, kpt. Bajan, por. 
inż. zydent R. P.„ inż. Misztal, pil. Karpiński, 

W pierwszym 
wirko, Pan Pre- 

Wędrychowski, st. sierżant Pokrzywka 

ip Tarkowski. W drugim rzędzie: mjr. Wojdyga, dyr. Filipowicz, wiceminister komuni- 

kacji Czapski, kpt. Gedgowd, szef departamentu aeronautyki M.S. Wojsk. płk. pil. Rayski, 

inż Drzewiecki, inż. Dąbrowski, inż Grzeszczyk i mech. Balcerzak. 

bowiązują się ograniczyć swoje zbro 

jenia w myśl postanowień II-go anek 

su i klauzuli militarnych traktatu wėr 

salskiego, według których wszelkie 

zmiany mogą być przeprowadzone tyl 

ko przez Radę Ligi Narodów, do de 

cyzji której Niemey zobowiązują się 

ściśle stosować. 

W) ten sposób mocarstwa, reprezen 

towane w Radzie Ligi, muszą poznać 

treść noty niemieckiej, co do której 

Francja nie ma prawa powzięcia żad 

nej decyzji. Z drugiej strony pakt o 

zaufaniu, podpisany w lipcu br. zmu 

sza Niemcy do przedstawienia swych 

żądań wszystkim sygnatarjuszom pak 

tu. Wreszcie również konferencja roz 

brojeniowa kompetentna jest w roz 

patrywaniu noty Rzeszy. Wychodząc 

z tego założenia premjer Herriot — 

jak już donoszono — postanowił prze 

dłożyć memorandum niemieckie wszy 

stkim zainteresowanym państwom, z 

prośbą o zajęcie stanowiska. Rząd 

francuski uznał za stosowne zasięg” 

nąć w tej. sprawie również opinji Wa 

szyngtonu. 
Ža 

Z Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 5. IX. (Pat). W dn. 

5 bm. pod przewodnictwem p. prezesa 

Rady Ministrów Aleksandra Prystora 

odbyło się posiedzenie Rady Ministr. 

na którem rozpatrzono i uchwalono 

szereg projektów rozporządzeń Pana 

Prezydenta z mocą ustawy. Między in 

maemi Rada Ministrów przyjęła nastę 

pujące projekty rozporządzeń: 0 ustro 

ju adwokatury, w sprawie zmiany roz 

porządzenia Prezydenta Rzeczypospo 

litej z dn. 6 marca 1928 r. o ochotni 

czych lotach ćwiczebnych, o służbie 

wojskowej podoficerów i szeregowych 

oraz w sprawie zmiany rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z 7 mar 
ca 1928 r. o podstawowych obowiąz 
kach i prawach szeregowych marynar 
ki wojennej. Ponadto Rada Ministrów 
powzięła uchwałę o tymczasowem sto 
sowaniu protokółu dodatkowego do , 
konwencji handlowej francusko pols 
kiej z dn. 24 kwietnia 1929 r. oraz za 
łatwiła sprawy bieżące. 

Powrót wicemin. Becka. 

Wiceminister Beck powrócił wczo 
raj z urlopu wypoczynkowego i objął 
urzędowanie. gi 

Wiceminister Beck przyjęty został 
wczoraj przez premjera Prystora. 

  

Londyn zaniepokojony wypadkami 
na Dalekim Wschodzie. 

PARYŻ. 5.9. (Pat) — Korespondent 
„Echo de Paris* donosi z Londynu, 
że obserwują tu z.żywem. zaniepoko 
jeniem rozwój wypadków na Dale- 
kim Wschodzie, Panuje przekonanie, 
że Japonja wkroczy w niedługim cza 
sie do Chin Północnych. W obecnej 
chwili Japończycy zakładają w Port 
Artur morską bazę militarną, co po” 
zwoli im bronić wybrzeża Mandżurji 
oraz oprzeć o nie swoje operacje mi 
litarne z armją gen. Czang-Sung 
Lianga. 

"W przewidywaniu możliwości nie 
przychylnego stanowiska Sowietów 
Japończycy mają zamiar zdobyć Cha 
barowsk i w ten sposób przeciąć po 

łączenie między Sowietami i Syberją 
a prowincjami nadmorskiemi. Ze 
względu jednak na panującą tam po 
wódź, przygotowania wojenne nie bę 
dą mogły być ukończone przed zimą. 

W Londynie obawiają się, ażeby 
postępowanie Japonji nie wywołało 
konfliktu ze Stanami Zjednoczonemi. 
Naogół co do Sowietów, to zebrane 
przez korespondenta informacje są 
Sprzeczne. Jedni twierdzą, że mogą 
one wystąpić przeciw Japonji, inni 

_ wspominają o tajnym układzie, zawar 
tym między Sowietami a Japonją. 

Oświadczenie Stimsona o niepodo 
bieństwie zachowania neutralności 
wobee państw agresywnych uważane 

jest w londyńskich sterach politycz” 
nych za wielce doniosłe. Pozatem Sta 
ny Zjednoczone zaznaczają, że o ile 
Japonia naruszy pakt Kelloga lub 
pakt 9 mocarstw, określający zasadę 
integralności terytorjalnej Chin, wszy 
stkie traktaty morskie zostaną. auto 
matycznie anulowane. W tym wypad 
ku Waszyngton miałby zupełną swo 

bodę powiększenia swych zbrojeń na 

morzu. Jest to sprawa, jak zaznacza 

korespondent, która  przedewszyst- 

kiem napawa troską gabinet angiels 

ki. 
Koła miarodajne londyńskie niepo 

koją się, że postępowanie Japonji mo 
że doprowadzić do konfliktu. W tym 

V IADOMOŚCI z KOWNA 
Niegrzeczny p. Gabrys 

„Lietuvos Aidas“ (196) pisze: = 
„Niejednokrotnie już wskazywało się na 

emig. Gabrys. Zwłaszcza wiele szkody przy 
emigrant Cabrys. Zwłaszcza wiele szkody przy 
niósł Gabrys w Hadze, poniżając w swych 
„listach* autorytet Trybunału Haskiego. W 
tej sprawie poseł Sidzikauskas oświadczył co 
następuje: Akcja Gabrysa w Hadze przynińs 
ła wiele przykrości zarówno agentowi rządu 
litewskiemu, jak sędzi narodowemu, Z pe 
wodu niefortunnych kroków Gabrysa obaj 
musieli się tłumaczyć, że rząd i naród litew 
ski nie mogą być odpowiedzialni za świństwa 
poszczególnych osób. Uwłaczałoby powadze 
Trybunału Haskiego, gdyby się wdał w pole 
mikę z Gabrysem. Dziwić się należy, że znaj 
dują się na Litwie organy prasowe, które za 
mieszczają listy Gabrysa*. 

Ilość wiz wjazdowych do Litwy 
- w 1931 roku. 

Według obliczeń Departamentu Ochrony 
Obywatelskiej w 1931 r. we wszystkich odnoś 
nych urzędach litewskich w Litwie i zagrani 
cą wydano ogółem obcokrajowcom 56.567 wiz 
wjazdowych, za które uzyskano 912. 541 It. 
W tej lczbie 32.168 wiz wydano w litewskich 
poselstwach i konsulatach w zachodniej Eu 
ropie i 14.274 w samej Litwie. Najwięcej wiz 
(14.962) wydano obywatelom Niemiec. Obywa 
telom Polski w roku ub. wydano 737 wiz. 

W ciągu I półrocza rb. 1.641 osób otrzy 
mało obywatelstwo litewskie. Obecnie w całej 
Litwie zamieszkuje jeszcze bez obywatelstwa 
10.107 osób (7.592 w r. ub.). Ogółem obecnie 
nalicza się w Litwie około 14.748 obcokrajow 
ców (17.237 w r. ub.), w tem większość 
(3.147) stanowią obywatele Niemiec i optan 
tów niemieckich jest 1.370. 

Zwolnienie z więzienia 
_prof. Dawidajtisa. 

30 sierpnia został zwolniony z więzienia 

marjampolskiego przywódca Federacji Pracy 
prof. Dowidaitis. Za przeciwrządowe wystąpie 
nie na zjeździe pavasarininków na początku 
Ipca komendant m. Marjampola skazał prof. 
Dowidaitisa na 3 miesiące wieęzienia. Prof. 
Dowidaitis odsiedział półtora mies. ; 

ESTETINIO 
ч . 

Depesza polskiej ekspedycji 
polarnej do Pana Prezydenta 

; Rzplitej. 
WARSZAWA. 5.9. (Pat) — Polska 

ekspedycja polarna nadesłała na ręce 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej de 
peszę z Tromsoe. Depesza brzmi: 

Polska ekspedycja polarna przesy 
ła Panu Prezydentowi Rzeczypospoli 
tej, z okazji rozpoczęcia badań nauko 
wych na wyspie Niedźwiedziej. wyra 

zy czci i hołdu. 

Nadanie złotego Krzyża Za- 
sługi por. Żwirce i inż. Wi- 

gurze. 

WARSZAWA. 5.9. (Pat) — Zarzą 
dzeniem Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej z dnia 30 sierpnia nadano zło 
ty krzyż zasługi porucznikowi piloto 
wi Franciszkowi Źwirce oraz inż. Sta 

nisławowi Wigurze, konstruktorowi 
warsztatów doświadczalnych na Okę- 

ciu. \ a 

Pogrzeb Ś. p. płk. Rozwa- 
dowskiego. 

WARSZAWA. 5.9. (Pat) — W dniu 
5 b. m. o godz. 10 po nabożeństwie ża 
łobnem w kościele garnizonowym od 

był się pogrzeb pułkownika Feliksa 

Rozwadowskiego, kierownika remon 
tu koni w Ministerstwie Spraw Woj 
skowych. W żałobnej uroczystości 
wzięli udział wiceministrowie spraw 
wojskowych gen. dywizji Fabrycy 0- 
raz gen. Składkowski, delegaci posz 
czególnych departamentów minister- 

stwa, przyjaciele i koledzy zmarłego. 

B. wicemin. Świątkowski — 
pisarzem hipotecznym. 
Wiceminister sprawiedliwości p. 

Mieczysław Świątkowski. który pozo 
stawał do dnia 31 sierpnia rb. w sta 
nie nieczynnym — przeniesiony został 
z dniem 1 września rb. w stały stan 
spoczynku i mianowany pisarzem hi 
potecznym przy * sądzie grodzkim w 

Łodzi. 
  

Od KAPELUSZE 
eleganckie, modne 
— duży wybór — 

E. MIESZKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 22 

RESZEESENZAZA   

wypadku Anglja widziałaby się zmu 
szona powiększyć odpowiednio swoją 
flotę, gdyż mogłoby jej zagrozić po- 
ważne załamanie się autorytetu. Wre 
szcie w razie konfliktu japońsko-ame 
rykańskiego, jest pewnem, że Kanada, 
Australja oraz Nowa Zelandja, zanie 
pokojone ambiejami japońskiemi, po 
łączą się ze Stanami Zjednoczonemi 
hez wzgłędu na stanowisko Anglji. 
Tem też tłumaczy się — kończy kores - 
pondent „Echo de Paris“ — pośpiech, 
z jakim admiralieja wykonuje ohee- 
nie zaniedbany od 2 lat program mor 
ski oraz budowę bazy w Singapore. 
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Sytuacja miedzynarodowa Polski 
jest dobra. 

Rozmow: z ministrem spraw zagianicznych p. Augustem Zaleskim, < 

Współpracownik Ajencji „Iskra 
odbył dłuższą rozmowę z ministrem 
Spraw zagranicznych, p. Augustem 
Zaleskim. 

PAKT O NIEAGRESJI Z Z. S. R. R. 

Rozmowa obracała się wokoło wy- 
darzeń z dziedziny polityki między- 
narodowej. w które obfitowai ubiegły 
wiosenny i letni sezon polityczny, a 

K pozatem minister Zaleski wypowie- 
dział szereg ciekawych uwag o cało 
kształcie sytuacji międzynarodowej i 
szczególnie o sytuacji Polski. 

— Opinja publiczna — rozpoczął 
rozniowę nasz współpracawnik — o 
ile dobrze się orjentuję w jeje nastro- 
jach, przypisuje wielką wagę wyda 
rzeniom politycznym, jakich uezestni 
kiem lub iniejatorem był p. minister 
w imieniu Polski w ciągu ostatnich 
paru mesięcy, Opinża publiczna widzi 
w nieh przełomową poniekąd erę w 
polityce polskiej... Największą wagę 
polska opinja publiczna przypisuje 
zawarciu paktu o nieagresji z Rosją. 
Czy wolno dowiedzieć się nieco szcze 
gółów o jego genezie i usłyszeć opinję 
pana ministra o jego znaczenia? 

— Rokowania o pakt o nieagresji 
ze Związkiem Republik Rad — odpo 
wiedział minister Zaleski — prowa 
dzone były już oddawna, Były to, co- 
prawda, raczej rozmowy, aniżeli ro- 
kowania. Zawarcie paktu Kelloga— 
który został wprowadzony w życie 
między Rosją i jej sąsiadami zachod 
nimi wcześniej, aniżeli gdzieindziej. 
z natury rzeczy zwolniło tempo na 
szych pertraktacyj, ponieważ sama 
idea nieagresji została przez ten pakt 
wprowadzona w życie, Jednakże z 
czasem okazało się, że pakt Kelloga, 
pomimo że ma wiele zalet deklara 
tywnych. pozostawia jednocześnie ca 
ły szereg kwestyj nierozstrzygnię- 
tych. Pakt Kelloga nie daje np. defi- 
nicji agresji i nie ustanawia żadnego 
sposobu załatwienia sporów. 

Obie te kwestje nie były łatwe do 
rozstrzygnięcia i przypuszczam, że 
mogę śmiało powiedzieć, że parolet- 
nia praca, jaką włożyliśmy w studja 
i dyskusje nad temi kwestjami, sta 
nowi pewien krok naprzód nietylko 
w stosunkach polsko-sowieckich, ale 
nawet, mówiąc ogólnie, i na drodze 
teoretycznych rozstrzygnięć. Wyeli- 
minowaliśmy np. możność akcji wo- 
jennej bez wydania wojny. Nie ozna 
cza to, oczywiście, że w dziedzinie tej 
niema już nie więcej do zrobienia. 

Pakt o nieagresji ma być dopełnio 
ny przez umowę koncyljacyjną. Mam 

Ž nadzieję, że niezadługi prace te będą 
mogły być ukończone, lecz muszę za- 
znaczyć, że koncyljacja nie jest do- 
statecznym systemem załatwiania 
sporów, które rozstrzygnąć radykal- 
nie może tylko arbitraż. Mam nadzie- 
ję. że przyjdzie czas, gdy będziemy 
mogli zawrzeć z Rosją Sowiecką i u 
mowę arbitrażową. 

POLSKA—FRANCJA—RUMUNJA. 

W związku z tematem paktu o 
nieagresji, rozmowa zeszła na te gło 
sy prasy francuskiej, które zarzucały 
Polsce zbytni pośpiech w podpisaniu 
paktu o nieagresji z Rosją i na nie- 
pokój, ujawniony z tegoż powodu w 
pewnych kołach rumuńskich. 

— Samo przez się rozumie się — 
mówi minister Zaleski — iż wszystkie 
prace nad doprowadzeniem do skutku 
umowy o nieagresji prowadzone były 
przez rząd polski w najbliższem poro 
zumieniu z obydwiema naszemi so- 

    

  

juszniczkami — Fracnją i Rumunją, 
oraz — z naszymi przyjaciółmi z nad 
morza Bałtyckiego. Okoliczności tak 
się złożyły. że pertraktacje nad pak- 
tem, aczkolwiek prowadzone równo- 

cześnie przez wszystkie państwa, są- 
siadujące z Rosją od zachodu, szły 
jednak w  niejednakowem tempie. 
Z natury rzeczy najwolniej posuwały 
się pertraktacje rumuńskie, wiadomo 
bowiem, że Rumunja nie posiada bez 
pośrednich stosunków dyplomatycz- 
nych ze Związkiem Republik Rad. 
Polska jak najłojalniej oświadczyła 
rządowi sowieckiemu, że pragnie ró- 

wnoczesnego wejścia w życie paktu 
o nieagresji wszystkich państw. sąsia 
dujących z Rosją. Wobec tego, w per 
traktacjach naszych zmuszeni byłiś- 
my utrzymać tempo średnie, tak re- 
gulując tempo naszych negocjacyj. 
aby w miarę możności zachować tę 
równoczesność. 

Tego rodzaju możność dają nam 
cztery stadja, jakie przejść musi pakt 
od chwili negocjacyj do chwili wejścia 
w życie. Dwa z tych stadjów już prze 
byliśmy: poratowanie i podpis. Pozo 
stają na mjeszcze dwa dalsze stadja: 
ratyfikacja i wymiana dokumentów. 

— A eo mamy sądzić o głosach 
prasy niemieckiej, która z okazji po- 
bytu wiceministra Becka w Stambule, 
rozpuszczała pogłoski na temat pzzy- 
mierza polsko-tureckiegp, względnie 
trójprzymierza polsko-turecko-sowiec 
kiego? 

— To są fantazje! — energicznie 
zaprzeczył minister Zaleski. — Wy- 
cieczka ministra Becka miała charak 
ter czysto turystyczny. W drodze po 
wrotnej zatrzymał się w Bukareszcie. 
gdzie miał oczywiście rozmowy na te- 
mat aktualnych spraw politycznych. 

WSPÓLNY FRONT. 

— Czy zechce pan minister powie- 
dzieć eoś o najbliższych  konferen- 
cjach międzynarodowych  gospodar- 
czych i ich oczekiwanych wynikach? 

— W dniu 5-ym września, a więc 
w poniedziałek najbliższy — odpo 
wiada p. minister Zaleski —-— otwarta 
będzie konferencja w Stresie, poświę 
сопа sprawom ekonomicznym Euro- 
py środkowej i wschodniej. Uważam 
ja za stadjum przygotowawcze do 
wielkiej ekonomicznej konferencji 
światowej. Rząd polski udaje się do 
Stresy z materjałem bardzo ściśle 
przestudjowanym, dotyczącym nietyl 
ko Polski, ale i całej Europy środko 
wo-wschodniej, Przedyskutowaliśmy 
program na konferencji błoku państw 
rolniczych w Warszawie, gdzie doszło 
do porozumienia co do głównych linij 
wytycznych. Mam nadzieję, że rządy 
tych państw, które reprezentowane 
były w Warszawie, zatwierdzą prace 
swych delegatów, i że państwa rolni- 
cze będą mogły wystąpić w Stresie z 
programem jednolitym. 

Jak już ogólnie wiadomo, Rzecz- 
pospolita Polska  zakomunikowala 
swój program wszystkim sygnatarju- 
szom  angielsko-francuskiego paktu 
zaufania w myśl art. 35 tegoż paktu. 

Co do wielkiej ekonomicznej kon 
ferencji światowej, trudno przewi- 
dzieć, kiedy odbyć się ona może. 
Przypuszczam, że data jej będzie zwią 
zana poniekąd z datą wyborów pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych Am. 
Półn. W każdym razie, będzie to je- 
dna z najważniejszych konferencyj, 
jakie miały miejsce w dobie kryzysu 
światowego i należy przypuszczać, że 
ciężkie lekcje, jakie kryzys dał świa- 
tu, na tyle już podziałały, iż uczestni- 

  

  

NIEDZIELA NA WSI. 
с Pogoda .]Pokuśliwa* odrywa roz 

wydrzonego wakacjami człowieka od 
obowiązkowych zajęć, rozwałęsana 
myśl nie może się skupić, a pierwotne 
instynkty, kułt wody i słońca, objaty 
w gronie przyjaciół, rozleniwienie 
"słoneczne ogarnia i paraliżuje trening 
zawodowy. A już gdy nadchodzi so 
bota, „końcówka, ukochana przez 

mieszczuchów.. żegnaj garbaty, buł- 
kowaty, koszlawy bruczku wileński 
ze wszystkiemi przyległościami: pro- 
wizorycznym asfaltem i nieudanym 
klinkierem! Człowiek musi wyjechać, 
„musi na wieś, musi do lasu. Wmawia 
sobie, że nie wytrzyma, i nie ogląda- 
jąc się na tych, co znów „muszą* 
wytrzymać i nawet wytrzymali całe 
upalne lato, ogląda się na życzliwych 

: przyjaciół i zaproszenia. 
I jedzie. Już sam pociąg jest miły 

(7 i życzliwy, ludzie wydają się równie 
zadowoleni; w całej swej istocie człek 

- czuje usposobienie z przed... pół wie- 
ku, kiedy był młody i jechał na waka 

„ cje, albo na niedzielną, mniej więcej 
zasłużoną wycieczkę, z zabawami. 
A bo też i okolice Wilna to jedna 
pokusa do wyjazdów i spacerów. Wy- 
siądziesz człeku na którejś stacyjce, 

„w tę czy w inną stronę, zanurzysz się 
wnet w wonny, sosnowy las, tu żółty 
piaseczek, tu pole, tam łączka zielo- 
na, ówdzie rojstek nie grząski w tym 

с roku. Z za drzew Wilja przeblyska, 
i sunie sobie krokiem żwawym przez 

lesiste obszary, wstrząsy kwitną jak co 
|. roku, liljowo, a zdaje się że nigdy 
е nie były tak piękne i nigdy tyle na 
8 nich pszczół nie śpiewało swej cichej, 

miodnej, pracowitej piosenki. Przy- 

  

siądziesz na mchu puszystym, na- 
wznak, nosem w górę, obłoki, jak 
piana białe, płyną chyżo po bezkreś- 
nym błękicie, Po chwili wszystko od- 
pływa razem z niemi, mija, wszystko 
się wydaje niewywarte gniewu lub tro 
ski. Jest, było, minęło, będzie znów, 
jest, znów minęło, i tak przechodzi ca 
ły świat jak jakiś film potwornie wiel 
ki, a przecież tak znikomy! Jednak 
trzeba przypomnieć sobie, że się 
gdzieś idzie, że się jest w jakichś ra- 

mach rzeczywistości. Więc poskubaw 
szy brusznic od których czerwienią 
się mchy, znów przebiega się drożyny 
leśne, i zakurzone drogi polne, aż 
szczekanie przyjazne znajomych pie- 
sków i okrzyki powitalne przyjaciół, 
ozajmują dojście do miejsca chwilo- 
wego przeznaczenia. 

Otacza liczne, gwarne grono, prze 
rzucają się słowa, wiadomośc o naj 
nowszych zdobyczach kajakowych, o 
stanie już i o liści grzybów w wiado 
mych miejscach, o urodzaju kukury 
dzy czy brusznie i ewentualnych zapa 
sach na zimę. Potem projekty na nie 
dzielę. Kościół, goście, poświęcenie 
nowego domu, efekty świetlne na Wi 
Lji, kolacja przy lampjonach, wieńce, 
tańce, żywe obrazy... ba, jest o czem 
pomyśleć. Wszystko co żyje zaczyna 
się ruszać w prześpieszonem tempie. 
Co godzina przybywa nowa, bosopię 
ta dziewczynina w okolice kuchni, 
a fertyczne pokojowe fruwają na 
skrzydłach swych szykownych, . bia- 
łych fartuszków, jak czarno-biale 
jaskółki. Goście i domowi wiją festo 
ny z liściu i widłaku, Kolorowe łam 
we lampjony wiszą wszędzi;e. Późnym 
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w NIEMCZECH. 
Pienarne posiedzenie Reichstagu 12 b. m. 
Na porządku dziennym deklaracja progremowa iządu. 
BERLIN, 5. IX. (Pat). Pėlofiejalna 

korespondencja parlamentarna donosi 
že Reichstag zwolany ma zostač na 
plenarne posiedzenie w dniu 12 b. m. 
Prezydent Hindenburg powróci w so 
botę do Berlina. Prezydjum Reichsta 
gu przyjęte ma być tego dnia przez 
prezydenta Hindenburga. 

BERLIN, 5. IX. (Pat). Z okazji 
zlotu stahlhelmowców  kierownietwo 
Stahlhelmu wystosowalo do prezyden 
ta Hindenburga depeszę hołdowniczą 
o 'treści następującej: 

Stahlhelm ślubuje Prezydentowi 
Rzeszy wierność i poparcie dla poczy 
nań, mających wywalczyć narodowi 

Na porządku dziennym posiedzenia 
plenarnego znajdzie się deklaracja 
programowa rządu Rzeszy. Po zakoń 
czeniu zjazdu katolików niemieckich 
w Essen rokowania między narodowy 
mi socjalistami a centrum mają być 
wznowione w najbliższych dniach. 

Stahlheim šiubuje Hindenburgowi wierność. 
niemieckiemu wolność zewnętrzną i 
wewnętrzną. 

Prezydent Hindenburg odpowie 
dział depeszą, w której dziękuje za 
ślubowanie wierności, wyrażając ży 
czenie, by duch pogotowia zbrojnego 
ożywiał wszystkie sfery narodu nie 
mieckiego. > 

„Rozporządzenia prezydenta Rzesz 
dla ożywienia gospodarki". 

BERLIN, 5. IX. (Pat). Prezydent 
Hindenburg podpisał wczoraj w Neu 
deck dekret, zapowiedziany przez kan 
clerza Papena, który nosi nazwę „roz 
porządzenia prezydenta Rzeszy dla o 
żywienia gospodarki. 

Dekret jest obszernym dokumentem 
i zajmuje w dzienniku Ustaw pod datą 
4 bm. 7 i pół stronic druku. 

Rozporządzenie doraźne składa się 
z 4 części. 

Część 1 pod tyt. „Odciążenie gos 
podarki', zawiera kardynalne punkty 
programu /gospodarczo finansowego 
rządu i przewiduje wydawanie bonów 
podatkowych od dnia 1 października 
r. b. do października 1933 roku. Bony 
podatkowe otrzymywać będą płatnicy 
podatku obrotowego, przemysłowego, 
i gruntowego w wysokości 40 proc. su 
my podatkowej. Bony podatkowe za 
podatek komunikacyjny wydawane 
będą «w pełnej wysokości. Podatek ten 
płacą głównie koleje Rzeszy, które 
otrzymują w ten sposób zwrot podatku 
w nominalnej wysokości 170 miljonów 
marek. 

Bony podatkowe wystawiane będą 
imiennie w odcinkach od 50 do 20 
tys. mk. Począwszy od 1934 do 1939 
roku będzie można temi bonami opła 
cać podatki wszelkiego rodzaju. Bony 
podatkowe, oprocentowane na 4 od sta 
dopuszczane będą do handlu na wszy 
sthkich giełdach niemieckich, przyjmo 

cy tej konferencji przestaną myśleć 
kategorjami egoistycznemi i zrozu* 
mieją, że podniesienie życia gospodar 
czego świata może być osiągnięte tyl 
ko współnym wysiłkiem, przyczem ną 
leży pamiętać, iż taki wspólny wysi 
łek udać się może tylko wtedy, gdy 
jest oparty o równy podział nietylko 
zysków. ale i poświęceń, ktkóre nale 
ży złożyć na ołtarzu wspólnego dobra. 

SYTUACJA JEST DOBRA. 

Na zakończenie rozmowy wypo 
wiedział się minister Zaleski na te: 
mat obecnej sytuacji międzynarodo 
wej Polski. 

— Ogólnie biorąc — uważam, że 
sytuacja Polski na terenie międzyna* 
'odowym jest dobra, a to dzięki na- 
szej bardzo ostrożnej polityce finan 
sowej, która pozwoliła nam uniknąć 
reglamentacji dewiz i ogłaszania mo- 
ratorjum dla wypłat międzynarodo- 
wych. 

Pozatem, nasza wytrwała praca 

nad umocnieniem pokoju również 
znajduje szerokie zrozumienie. Z eałą 
stanowczością mogę stwierdzić, że 
jeśli dalej postępować będziemy po 
tej drodze, sytuacja nasza nietylko 
będzie utrzymana, ale i wzmoeniona. 

wieczorem, u oknazmięczonej dziedzi 
czki tajna i ważna narada, sztab żeń 
ski i męski stoi na baczność: „Pani 

dziedziczko, dek żesz będzie ten cieluk 
będzi, tylko że jeszcze nie zakrojo 
ny*. „Bój się Boga,  Bohuszewicz, 
przecie to już dziesiąta kiedyż one 
zrobią wszystko na jutro, czy całą noc 
mają nie spać?* „Nic, Pani dziedzicz 
ko, pośpiejo, on nie mog jego zakroic 
bo musiał truna dla szwagierki robić, 
ale już kończy, coż zrobisz, przeciw 
śmierci? Zaraz on i przywiezi cieluka, 
jak widzisz będzi”. 

Jak tam było, o tem tylko księży 
cowa noc, przesycona zapachem niko 
tiany i żywicą boru opowiedzieć mo- 
gła, ranek zastał ubikacje domowe 
pełne po brzegi smakołykami godne- 
mi homerowskich bohaterów co do 
ilości, a wyszukanych podniebień co 
do jakości. ,„„Zakrojony* wieczorkiem 
cieluk, zamienił się w rozmaite pie 
czenie i sałatki z majonezem i jarzy 
nami, a napęczniała i leniwie oblizu 
jąca długi pysk wspaniała wilezyca 
Aza, była jawnem Świadectwem że 
i ona nie próżnowała tej nocy, oczy- 
szczając podwórko z niepotrzebnych 
kości. Ot, zdaje się ciełuczek? Stwo- 
rzenie głupawe, a ilu bliźnim zrobi 
swą niewinną śmiercią przyjemność. 

Ranek wstaje tak cudowny jakby 
wiedział że to niedziela. Nim nadej- 
dzie pora nabożeństwa oddajemy się 
pogańskiej rozkoszy plaży i kąpieli, 
potem łódkami ku widniejącemu ko- 
ściołowi na wzgórku, pomiędzy drze 
wami, opodal promu. Słońce dzwoni 
na Summę, słońce gra na Podniesie- 
nie, słońce śpiewa Suplikacje i ilu- 
ninuje Ofiarę Chrystusową piękniej, 
niż największe żyrandole. W. pozba 
wionym bogatych ozdób wiejskim ko 

  

   

  

wane w zastaw przez bank Rzeszy, 
wreszcie stanowić będą podstawę dla 
udzielania kredytów dyskontowych w 
bankach niemieckich i w Banku Rze 
szy. W dalszym ciągu część I dekretu 
przewiduje udzielanie premij dła pra 
codawców w wysokości 400 mk rocz 
nie, względnie 100 mk. kwartalnie od 
każdego nowozatrudnionego robotnika 
W tym celu rząd przygotowuje 700 
miljonów mk w bonach podatkowych. 
Celem odciążenia właścicieli realności 
rząd Rzeszy przygotowuje subwencje 
w wysokości 50 miljonów mk. na cele 
utrzymania domów mieszkalnych i bu 
dynków. 

Część II dekretu zawiera zarządze 
nie w zakresie polityki socjalnej i 
upoważnia rząd Rzeszy do przeprowa 
dzenia pewnych zmian w ustawodaws 
twie pracy, a zwłaszcza w ustawie o 
umowach zbiorowych. Na podstawie 
dękretu rząd Rzeszy wyda rozporządze 
nie wykonawcze, umożliwiające reduk 
cję płacy celem zabezpieczenia mini 
mum dochodu a zarazem zachęcenia 
pracodawcy do skracania czasu pracy 
tem samem zatrudnienia nowych sił. 
roboczych. Maksymalna redukcja pła 
cy robotnika wynosić może 12 į pół 
proc. i może być zastosowana dopiero 
przy zwiększeniu załogi danego przed 
siębiorstwa o 25 proc. 

Rozporządzenie to wchodzi w życie 
z dniem 15 b. m. 3 
„ Częšė III dekretu zawiera upoważ 
nienia kredytowe dla rządu, m. in. do 
wyasygnowania 50 miljonów mk. na 
rzecz terenów pogranicznych. 

Część IV dekretu przewiduje zarzą 
dzenie w zakresie polityki skarbowej i 
przedłuża pobieranie podatku kryzyso 
wego do końca r. b. я 

Bezpośrednio po ogłoszeniu dekre 
tu rząd Rzeszy wyda rozporządzenie 
wykonawcze. 
  

$ Dó wszystkich szkół wileńskich 

CZAPKI 
przepisowe, patki na kołnierze i trój- 

kąty do beretów — poleca 

POLSKA PRACOWNIA 
CZAPEK i KAPELUSZY 

: Wilno, ui. Wileńska 10 

SZAMPANSKIE 

DO SIEWU ŻYT 
oleca 

Wileński Spółdzielczy . 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie—Zawalna 9, telefon 323 

Ściele bliżej się każdy czuje nauki 
Chrystusa i mniej rażą sprzeczności 
słyszanych słów Ewangelji z tem, co 
się zwykłe dzieje wśród chrześcijan 
po wyjściu ze świątyni. 

Radośny jest powrót z prądem 
rzeki i wesołe dalsze przygotowania. 
Obiad nie jest dziś rzeczą ważną, 
mimo że apetyty niedzielne nie ustę 
pują intensywości innym dniom ty- 
godnia. Oczekiwani goście zaczynają 
ię zjeżdżać, Auta, bryczki i kałamasz 

ki, wysypują gromady dorosłych i 
Gzieci, stłoczonych ciasno w wiehi- 
kułach powojennych. A każdy przy 
bywający zapewnia gościnną gospo 
dynię, że to ieszcze nie, „Tamci jadą 
jeszcze i idą*. Tamtych jest coraz 

więcej. Wreszcie, z dała, na skraju la- 
su, wyłania się gromada kolorowa, 
tłum jak na odpust, gwarny i śpiewa- 
jący. Jakąż ma twarz pani dziedzicz 
ka na taki widok, na który najmęż 
niejsze serce gospodyni zadrżeć musi, 
bo czem rzesze nakarmić? Rozmiary 
cieluka są wszak ograniczone, a roz 
mnożyć go bez cudu niesposób. Pani 

dziedziczka ma wyraz twarzy rozra- 
dowany i pogodny, cieszy się że bę 
dzie komu ocenić prace kulinarne 

niewieściego sztabu, i z ufnością spo 
gląda w zbliżające się tłumy. Po po- 
święceniu ładnego i wygodnego domu 
nad Wilją, w otoczeniu starych, pięk 
nych sosen wszyscy ruszają zająć sto 

ły przygotowane na tarasie, nad błę- 
kitniejącą w zapadającym mroku 
rzeką. Jest 52 osoby, liczba jak na por 
wojenne przyjęcie bardzo pokaźna, 
gwar i wesołość wśród starych i mło 
dych panuje ogólna. Nad ciasno zesu 
niętemi głowami jadą półmiski kopia 
sto naładowane przetworami z owego 

Konferencja w Stresie ctwarta. 
STRESA, 5.9. (Pat). Odbyło się 

tu w poniedziałek dn. 5 b. m. uroczy 
ste otwarcie międzynarodowej konfe 
rencji w sprawie finansowo-gospodar 
czej odbudowy Europy Środkowej i 

Wschodniej. Otwarcia konferencji, w 
której reprezentowanych jest 15 
państw, dokonał przewodniczący de- 
legacji francuskiej Georges Bonnet. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Ostatni z wielkich wedzów chińskich gen. 

Czang-Sun-Czang zamordowany. 
PARYŻ, 5.IX (Pat). Wczoraj w Tsi-Nan- 

Fen zamordowany został ostatni z wielkich 
wodzów chińskich gen. Czang Sun Czang w 
w chwili gdy wsiadał do pociągu, udając się 

do Pekinu. Gen. żegnał się właśnie na dwor 

eu ze swymi przyjaciółmi, gdy z odległości 
kilkunastu kroków dwóch młodych Chiń- 
czyków dało dwa strzały. Jedna kula ugodzi 
ła Śmiertelnie generała, druga jego sekreta- 
rza. 

Okropne skutki powodzi. 
2 mlijony ofiar. Zniszczone 
PARYŻ, 5. IX. (Pat). Cała strefa 

sieci wodnej rzek Nonni, Sungari, Li 
am Ho i Uh Jan, między Charbinem, 

Cicikarem i Tao Nanem poddana zo 
stała inspekcji przez specjalne oddzia 
ły lotnicze. Pierwsze rezultaty tej in 
spekcji wskhzują zastraszający stan 
rzeczy. W północnej Mandżurji około 
miljona osób pozbawionych jest dachu 
odzieży i żywności. Jak donoszą jed 
nak do prasy francuskiej, liczba niesz 
częśliwych, dotkniętych powodzią, wy 
nosi około 2 miljonów osób. Według 

zasiewy. W ebawie chciery. 
urzędowego oszacowania, powódź zni 
szczyła połowę produkcji rolnej, prze 
znaczonej na eksport z Mandżurji. 

Również uległa zniszczeniu czwarta 
część produkcji soli. Ludność obawia 
się wybuchu epidenzj!i cholery. Nado 
miar złego szerzy się w coraz więk 
szych rozmiarach bandytyzm. Wsie i 
miasta, dotknięte pow: 1. bronią się 
przed bandytami wszeikiemi sposoba 
mi, jak up. Charbin otoczony jest dru 
tem kolczastym, przez który słale prze 
chodzi prąd elektryczny. 
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Echa afery masowego sterylizowania 
mężczyzn. 

Samobójstwo głównego operatere. 
WIEDEŃ 5.9. (Pat) — W związku z afe 

rą masowego sterylizowania mężczyzn popeł 
nił w Gracu samobójstwo przez zażycie mor 
finy 33letni student medycyny Rumun Kon 
stanty Berson. Policja odwiozła samobójcę do 
szpitala, gdzie czynione są wysiłki utrzyma 

nia go przy życiu. 
W liście wystosowanym do dyrekcji po 

licji w Gracu Berson przyznał się do zarzuca 
nych mu czynów i podał bliższe szczegóły o 
peracyj. Asystentami jego byli słuchacze me 
dycyny Akentjew i Anastazow. Klientami Ber 

Po amerykańsku. 
CHICAGO, 5. IX, (Pat), 8 gangsterów 

wdarło się do gmachu depozytów banko- 
wych. Złodziejom udało się  steroryzować 
1 urzędników których przetrzymali przez 14 
godzin w zamknięciu, sami zaś, nie špieszac 

sona byli przeważnie anarchiści, Berson przy 
znał się, że operacje dokonywane były w nie 
higjenicznych warunkach. 

Wczoraj policja wiedeńska aresztowała 
przywódcę anarchosyndykalistów Rudolfa 
Grossmanna, który występował pod pseudoni 
mem Piotra Ramusa. Grossmann rozwijał 
propagandę na wielką skalę. Od każdego ope 
rowanego otrzymywał Grossmann jak 
twierdzi „Sonn und Montagsztg“ — połowę 

honorarjum, t. j. 40 szylingow. W Gracu po 
licja odkryła wczoraj 3 pokątne kliniki. 

się ctworzyli 350 schówków i opróżnwszy je 
zbiegli. Wartość skradicnych przedmiotów 
szacują na przeszło 25.000 dołarów, Złodzieje 
posiadali rękawiczki by zapobiec rozpo- 
znaniu odcisków paleów. 

Zderzenie się tramwaju... z samolotem. 
MEDJOLAN. 5.9. (Pat) — Samolot cywil 

ny, pilotowany przez inż, Pessi, zaraz po od 
locie z lotniska Chinisello, naskutek wadliwe 
go funkcjonowania silnika wpadł w korko 
ciąg i runął na ulicę, tuż przed tramwajem, 

który, mimo użycia hamulców, uderzył w sa 
molot; całą siłą rozpędu. Pilot odniósł ciężkie 
obrażenia, dwaj pasażerowie tramwaju są 
Iżej poranieni. 

  

Nowy dyrektor Państwowego 
Monopoiu Spirytusowego. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

postanowieniem z dnia I, września rb. 
mianował dyrektora departamentu ak 
cyz i monopoli w ministerstwie Skar 
bu Juljana Skulskiego, dyrektorem 
Państwowego Monopolu Spirytusowe 
go. 

Dotychczasówy dyrektor Monopolu 
Spirytusowego inż. Antoni Krahelski 
został odwołany do ministergtwa Skar 
bu. : 

——— ą 3 

Z Rosji Sowieckiej. 
Opłakany stan zbiorów. 

MOSKWA. 5.9. (Pat) — Według 
raportów z dnia I września, zebrano 
dotychczas w ZSRR. plony na obsza- 
rze 64,6 miljonów ha wobec 71,6 mil- 

jonów ha w roku ubiegłym o tej sa 
mej porze. Ziarno zaczyna się już sy-. 
pać. Szezególnie źle wygląda sytuacja 
w domenach państwow., gdzie zebra- 
no dotąd 61,1 proc. zasianego obsza- 
ru. 

cieluka i innych zwierząt wodnych 
i lądowych. Domowe, wonne kmin- 
kiem lub cytryną wódeczki, krążą, 
kopiastości znikają jak Śnieg na słoń 
cu, kolejno torty przedziwnego sma 
ku pełne konfitur i orzechów znaj 
dują się wśród biesiadujących. Koło 
kuchni biesiaduje ze 12 osób służby, 
a „pojazdy* tworzą obraz istnego kier 
maszu. Nagle okrzyki: „Patrzcie, 
patrzcie, jak pięknie*. Na Wilji pły 
nie ognista tratwa z żaglem z płomie- 
ni, snując daleko ogon ognia za sobą, 
popychana przez majaczejące w czer 
wieni żaru postacie. 

Sunie przez ciemne wody zosta 
wiając za sobą zapach smolnego dy- 
mu i błękitno-ponsowe wypryski jęzo 
ry i wiechy płomieni. Oklaski, wra 
cają wszyscy do lodów i herbaty, szu 
kając fiNżanek w zmroku, pod tajem 
niczemi światełkami lampek i lampjo 

nów. 
Jeszcze program nie wyczerpany: 

oto zapraszają do „Świętego gaju”, 

pogański tam się ma odbyć obrządek: 
pod zwisającemi konarami jodeł, na 
pniu, pali się odwieczny Znicz, pięk 
na Wajdelotka, klęcząc w białej sza- 
cie i zielonym wianeczku na rozpusz 
czonych jasnych włosach rzuca żywi 
cę i kwiaty w ofierze. Leśny bożek, 
jakiś litewski Pan, nogi okręcony ziel 
skiem, skacze wkoło; jesteśmy o kil 
kaset lat wstecz, tak przecież musiało 
się tu dziać onego czasu, kiedy nasi 
przodkowie tych, co tu ze śmiechem 
patrzą na zabawę młodzieży, przycho 
dzili do borów podwileńskich składać 
ufnie ofiarę bogom litewskim, by 
chroniły od najazdu Teutonów... i La- 
chów... Tyle wieków upłynęło, tyle 
krwi, tyle wody święconej, co bożęta 
leśne wygnała, tyle odlano dzwonów, 

as a AO 

„Gdańsk powinien stać się 
narodowo - socjalistycznym”. 

GDAŃSK. 5.9. (Pat) —- Sobotnie 
pogłoski o mającem nastąpić przejś- 
ciu narodowych socjalistów do opozy 
cji, doprowadzając w ostatecznym wy 
niku do rozwiązania sejmu i nowych 
wyborów, dziś znajdują swe potwier 
dzenie. W specjalnym wydaniu „Der 
Forposten* z dnia dzisiejszego wydru 
kowany został artykuł Foerstera, uza 
sadniający 'stanowisko stronnictwa 
wobec obecnego senatu i wysuwający 
daleko idące żądania: wprowadzenia 
oszczędności w wydatkach. Żądania 
te, wybitnie demagogiczne, bardzo, są 
zbliżone do wielokrotnie wysuwa- 
nych żądań socjalistów gdańskich. 
Na żądania te, jak oświadcza Foer- 
ster senat nie dał wyraźnej odpowie 
dzi, wobec czego stronnictwo jego do 
maga się po uzyskaniu zgody Hitlera 
nowych wyborów do 104 pod hasłem: 
„Gdańsk powinien stać się narodowo 
socjalistycznym. 

KSS TUTIS ETO RTN KITI 

Popierajeie Przemysł Kralowv 
SBETTZORATEN ROZADNE TOTEN TOCK POR OO ZOO ODDZ ZE EPROYWOOZOT ZO ORZOTOAOZAZDEWOÓ OC 

by wystraszyć leśne nieboraki. tyle 
słów i pąktów, tyle wynalazków i 
mądrości.. I oto, modlimy się znów, 
odżegnywując się od Teutona, a tam- 
ci od Lachów się bronią... 

Misterjum pod jodłami ciągnie cię 
dalej, przy migotliwem: świetle smol- 
nych szczap. Z za drzewa wyłania się 
wysoki, ciemny, zakapturzony mnich, 

z pochodnią; władczym gestem zale 
wa święty pogański ogień, wianki ru 
ciane rozrzuca, pogańskt dziewa kłoni 
się zrozpaczona ku dymiącemu ogni- 
sku... Leśne bóstwa umykają przera- 
żone. 

A za chwilę kapłanka i mnich, 
leśny bożek i wajdelatki, tańcują przy 
dźwiękach gramofonu  najnówsze 
rumby, tanga i inne przeboje sezono 
we, przetworzeni we współczesną, 
rozbawioną, ubraną po sportowemu 
i w kwieciste sukienki młodzież, krę 
cą się w łagodnem skombinowanem 
świetle różnokolorowych. lampjonów 
i cały dom jaśnieje jak bukiet, jak 
kląb kwiatów, przez wszystkie okna 
słychać głosy i muzykę. Ganki obsia 
dły gromady, kółka i kółeczka, gwa 
rząe tak długo, aż księżyc zakiwał cie 
kawską głową, ukazując łysinę z za 
boru i przy okrzykach zwoływania 
się, wrzaskach pożegnalnych i śmie 
chach ze wszystkiego, oraz owacjach 
na cześć gościnnej Dziedziczki, powo 
zami, autami i piechotą powędrowali- 
w cichą nadwilejską noc goście i let- 
nicy, raz poraz wzdychająćy, że na 
tak piękny wrzesień trzeba wracać 
do miasta! Żebyż dłuższe dali waka 
cje, żeby jeszcze w lesie, jeszcze na 
wodzie, 'jeszcze na polu pohułać!... 
Pochodzić, pokrzyczeć swobodnie t... 
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Nr. 202 (2445) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
wstrząsający wypadek na przejeździe 

kolejowym. 
Dwie osoby zabite, 3 śmiertelnie ranne. 

W dniu wezorajszym między sta- 
cjami Gawja a Lidą wydarzył się 
następujący wstrząsający wypadek: 
Pociąg osobowy zdążający z Lidy na 
przejeździe kolejowym najechał na 
furmankę Mariuszewicza z powiatu 
lidzkiego, w której znajdowało się 5 
sób. Skutkiem zderzenia furmanka 
została roztrzaskana, koń zabity, zaś 
5 osób odniosło ciężkie poranienia. 
Zanim zatrzymano pociąg dwe osoby 
jaż były martwe. Zmarli w ciężkich 

męczarniach  Martuszewicz i jego 
dziecko. Żonę i dwoje dzieci zmarłego 
Martuszewicza odwieziono w stanie 
beznadziejnym do szpitala. Na miej 
see wypadku wyjechała komisja śled 

cza. 
Jak zdołano w pierwiastkowem 

dochodzeniu ustalić, zabity Martusze 
wiez był w stanie nietrzeźwym i przez 
własną nieostrożność wpadł z furman 
ką pod pociąg. (e) 

Trup pomiędzy szynami. 
W. dniu wczerajszym na 106 klm. szlaku 

ku kolejowego Lida—Niemen robotnik kole- 
jowy Jarmecz odnalazł pomiędzy szynami 
zwłoki ślusarza depo lidzkiego Bienisiewi- 
czą Stanisława. Jak ustaliło dochodzenie. 
wypadek zaszedł późnym wieczorem, po 
przejściu pociągu 312 z Baranowicz i 313 z 
Lidy do Baranowiez. Niezwykłą jest ta oko 
licznoć, że zwłoki mimo przejścia dwóch 
pociągów nie noszą Śladów obrażeń zewnę- 

Burza na 
Z Dzisny donoszą. iż w ub. sobotę w 

<zasie połowu ryb na rzecze Dźwinie zerwała 
się się nag.a burza, wicher porwał dwie ło- 

dzie rybackie i jedną z łodzi, w której znaj- 
dowali się Piotr Andrzejewiez i Bolesław 
Krynis zapędzona została wichrem. až na 
teren sowiecki, drugą zaś łódź z Piotrem My 

trznych. Tłumaczyć to można tem, że w po 
bliżu znajduje się most kolejowy na Dzitwie 
podczas przejazdu przez który maszynista 
zmuszony jest zamykać klapę popielnika. 

Wobec tego leżące na torze ciało mogło 
pozostać nietknięte pomiędzy szynami. Co do 
bezpośredniej przyczyny Śmierci są dwa 
przypuszezenia: Benisiewicz mógł umrzeć z 
przestrachu na widok pędzącego pociągu. al 
bo też wypadł z pociągu na Szyny. 

т ов 

Dźwinie. 
szyńką i jego 18 letnim synem Fronciszkim 
rozbiła się o brzeg niedaleko wsi Uśniówka 
Rybacy odnieśli szereg pokaleczeń. Franci 
szek Myszyńko ma złamaną prawą rękę i 
uszkodzoną klatkę piersiową. Rannych umie 
szezono w szpitalu. . (z- 

  

Tajne gorzelnie na Wileńszczyźnie. 
Według danych statystycznych w ub, m. 

ma terenie poszczególnych powiatów woje- 

"wództwa wileńskiego funkejonarjusze P. P. 

i władz skarbowych ujawnili 19 zakonspi 

rowanych tajnych gorzelni samogonki. 25 
włościan pociągnięto do odpowiedzialnošei 

karno sądowej. 
W! ciągu pierwszego półrocza w Wileńsz- 

czyźnie wykryto 131 tajnych gorzelni samo. 
gonki. 178 włiścian skazano grzywną w wy 
sokości 19500 zł. i aresztem lub wiežieniem 

na przeciąg 548 miesięcy . (e! 

Rzekomi urzędnicy bankowi w roli oszustów 
W ostatnich czasach na terenie wojewódz 

twa wileńskiego pojawiło się kilku rzeko- 

mych agentów bankowych, którzy pod pozo- 
rem wymiany dolarówek i papierów warto- 
ściowych dokonywują różn. oszustw. Oszuści 

<i widocznie pracując kiedyś w sferach ban- 

kowych są dobrze oznajmieni z tranzakcjami 

papierów wartościowych i dolarówek, gdyż 

Świetnie się orjentują przy oszustwach. 

Przedwczoraj do mieszkanki m. Landwa- 
rowa Cubicz zwrócił się pewien osobnik; 

Który podał się za urzędnika bankowego i 

zażądał dolarówki Nr. 706371, którą miał 
rzekomo zamienić na inną, ponieważ ta stra 
ciła swą ważność. Podczas spisywania Nr. 
dolarówki i wpisywania kwitów, sprytny 
oszust zamienił dolarówkę na kawałek papie 
ru i ulotnił się. Również w podobny sposób 
padło ofiarą kilku mieszkańców m. Wilna 

i prowincji. 
Poszkodowani posiadacze dolarówek i 

papierów wartościowych zwrócili się ze skar 

gami do policji. (e). 

Bohaterski czyn 90-ietniego starca. 
Niezwykły wypadek miał miejsce w niu 

onegdajszym w zaścianku Bychniewo, gm 

kraśnieńskiej. Podczas kąpieli w jeziorze 

Trymiany począł tonąć 17-letni Szczepan Po 

linowicz. Na pomoc rzucił 14-letni Władys- 

ław Miesień, lecz słabszy fizycznie nie mógł 

FIRMA 

w Lidzie ul. Suwalską 55       

  

    

  

Smorgenie. 
Zapisy do Szkoły Handlowej. 

Wobec tego, że decyzja w sprawie uru- 
chomienia klasy czwartej w tutejszej Szkole 
Handlowej zapadła zbyt późno, Dyrekcja 
3-klasowej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej 
z czwartą klasą specjalną o kierunku. samo- 

rządowym niniejszem podaje do powszechnej 
wiadomości, że przyjmuje zapisy do wszyst 
Kich czterech kłas do dnia 15 września r. b. 
Lekcje się już rozpoczęły dnia 2 września 
i dlatego w interesie zgłaszających się jest 
jak najszybsze zgłoszenie się. 

Jednocześnie Dyrekcja Szkoły komunikuje, 
że przy Szkole jest wzorowo urządzony inter 
nat, opłata w którym wynosi wraz z całkowi 
tem utrzymaniem (4 razy dziennie, opraniem, 
ąpielami i innemi wygodami zł. 43 miesięcz 

mie. Zaś opłata za internat ze swojem utrzy 
maniem wynosi tylko zł. 7.50 miesięcznie. 
Szkoła jest położona w bardzo zdrowej oko 

/ licy, blisko lasu i rzeki, oraz posiada bardzo 
dobrze urządzóne pracownie i klasy. 

Poświęcenie nowych budynków 
Średniej Szkoły Handlowej. 

Piękną i podniosłą uroczystość przeżywały 
w dniu i bm. Smorgonie. Miejscowa Średnia 
Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Oświaty w Smorgoniach obchodziła inaugu 
rację roku szkolnego i w związku z tem 
Poświęcenie i zainstalowanie się w nowych, 
pięknych gmachach szkolnych uzyskanych 
dzięki staraniom Dyrektora Szkoły p. J. Ma 
lickiego, 

Aby zaniedbane gmachy doprowadzić do 
należytego stanu, należało je zupełnie wyre 
montować i przeprowadzić instałację elek- 
tryczną. Kuratorjum Wileńskie doceniając 
znaczenie tej polskiej płacówki, wyjednało 
odpowiednie fundusze rządowe, dzięk którym 
budynki poszpitalne doprowadzono do odpo 
wiedniego dla szkoły stanu. Sejmik powiatu 
oszmiańskiego pośpieszył również z wydajną 
pomocą. 

Po nabożeństwie w kościele parafjalnym 
wymaszerowano ze sztandarem szkolnym do 
nowych gmachów, których poświęcenia do- 
konał ks. dziekan Piekarski, który 'w pod- 
niosłych słowach podkreślił znaczenie tej pla 
cówki, oraz wskazał na jej żywotność, życząc 
jej pomyślnego rozwoju i — szczęść Boże.- 

imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Oświa- 
ty w Smorgoniach przemawiał notarjusz Wy- 
socki wskazując na potrzebę szkół zawodo 
wych i ich znaczenie dla przyszłego gospo- 
darczego rozwoju Polski w szczególności 
podkreślając zasługi Rządu obecnego, który 
mimo kryzysu pośpieszył z wydatną pomocą. 
W imieniu Stowarzyszenia Kupców Żydow 
skich w Smorgoniach przemówił p. Lejb- 
man. Po nim zabrał głos p. dyrektor J. Ma- 
licki, który w jędrnych i treś iwych słowach 
zobrazował zebranym rozwój tej polskiej 
placówki kresowej, która po kilku latach 
istnienia rozpoczętych w kurnej chacie, objęła 
dzięki staraniom zarządu i nauczycielstwa z 
dyrektorem na czele tak wspaniale pod wzglę 
dem higjenicznym i naukowym urządzone 
gmachy. Swoje przemówienie zakończył p. 

dyrektor gorącym apelem do nauczycieli i 

wychowanków zachęcając ich do intensywnej 
dla Państwa pracy, wznosząc okrzyk na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej Prezyden 

i Budowniczego Marszałka Piłsudskiego, 
Szereg przemówień zakończył ks. proboszcz 
Czerniak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
światy w Smorgoniach. 
Po tej uroczystości odbyło się zwiedzenie 

оча 

wydobyć tonącego kolegi. W. międzyczas'e 
przechodził brzegiem jeziora 90-letni Adam 
Łubnic, który widząc tragiczną scenę na je- 
ziorze nie namyšlając się długi wskoczył do 

wody i wydobył tonącego Polinowicza i na 
pół przytomnego Micienia 

ROTO TASK EEST ESS TSS 

JAKOB WINER i S-ka 
(przeniesiona po požarze. 

* Poleca wytworną konfekcję damską i męską, płaszcze, futra 
oraz wszelkie meaterjały manpufakturowe w najmodniejszych ko- 

lorach i deseniach po cenach bardzo przystępnych. 

gmachów przez duchowieństwo i przedstawi 
cieli władz i licznie zebranych gości. 

Wspólną fotografją zakończono ten pa- 
miętny dla nas dzień, 

Spotkanie polsko - litewskie. 

Dowiadujemy się, iż w dniach naj 
bliższych ma nastąpić na pograniczu 
polsko-litewskiem spotkanie władz 
polskich i litewskich w sprawie omó 
wienia terminu i uzupełniających wa- 
runkėw co do wymiany więźniów po 
litycznych między Polską a Litwą. 

W; konferencji tej mają wziąć u- 

dział przedstawiciele Czerwonego 
Krzyża. Nieustalono dotychczas na ja 
„kim odcinku nastąpi spotkanie obu 
delegacyj. (Z) 

Zakończenie rebót 
konserwacyjnych na wyspie 

trockiej. 

Prowadzone od kilku miesięcy pra 
ce konserwacyjne przy starożytnym 
zamku na wyspie w Trokach zostały 
zakończone. Odremontowano znacz- 
ną część ruin zamku. Dalsze roboty 
konserwacyjne rozpoczną się w przy 
szłym roku w m. maju. (Z) 

Napad rabunkowy 
czy symulacja, 

Danielewicz Kazimierz z zaścianka Kraśne 
gm, krzywiekiej powiatu wilejskiego zamełdo 
wał w policji, że trzy kilometry od Wilejki 
napadli na niego dwaj osobnicy i pod groź- 
bą rewolwerów zażądali wydania pieniędzy. 

W. czasie, kiedy rabusie rewidowali jego 
rzeczy na furmance, udało mu się zbiec. 
Z torby do jedzenia napastnicy zabrali 95 
złotych Dochodzenie ustaliło, że Danielewicz 
cłrzymał od niejakiego Nosiewicza 90 zł. na 
kupno wódki. 

Następnie furmanka z kniem — гта- 
leziona została prawie w tem miejscu, gdzie 
pozostawił Danielewicz. Wszystkie  okolicz- 
neści przemawiają zatem, że Danielewicz 
symułował napad chcące ukryć powierzone mu 
pieniądze. . 

Nie skradł, lecz zabrał 
za niezapłaconą pensję. 
W powiecie mołodeczańskim pracujący 

w folwarku Kazimierza Zdziechowskiego ze 
wsi Krzywieze, robotnik Nikodem Szałkow 

ski, skradł z pastwiska 2 konie i usiłował 
sprzedać je na sąsiednim rynku. Kiedy go za 
trzymano w czasie dokonywana sprzedaży i 
policja spisała protokół Szałkowski oświad 
czył. że koni nie kradł, lecz zabrał za dług 
w sumie 30 złotych u byłego gospodarza, żeby 
z wyręczonych pieniędzy pokryć swą należ- 
ność. Policja skierowała Szałkowskiego do 
dyspozycji sądu grodzkiego w Mołodecznie. 

Pożary na prowincji. 
| W. Dziewieniskach, pow. wileńsko-troc 

kiego z powodu wadliwej budowy kominów 
spaliły się dwa domy mieszkalne, z inwen 
tarzem i sprzętem rolniczym i domowym na 

W I LLE N SKI 

„Venus 1932“. 

  

Corocznie odbywa się w Los Angeles kon 
kurs na „miss Venus”. Zwycięstwo przyzna- 
wane jest tej kandydatce, której wymiary cia 
ła najbardziej są zbliżone do wymiarów słyn 
nego posągu Venus Milońskiej. Tego roku sta 

    

nęło do tych oryginalnych zawodów więcej 
dziewcząt niż kiedykolwiek, mianowicie 175. 
Na ilustracji naszej widzimy sędziego zawo- 
dów przy „pomiarach“. 

Uczę się prowadzić auto... 

  

Nie dowodzi to bynajmniej, żeby, 
jak mówi złośliwie nasz mistrz w 
teorji samochodowej. p. W. — miały 
być usunięte z ulic. na których od- 
bywa się moja nauka, pod kierun- 
kiem innego, naszego mistrza — w 
praktyce samochodowej, p. K., 
wszystkie słupy telefoniczne, telegra- 
ficzne i latarnie, oraz co znaczniejsze 
i bardzi eksponowane ku jezdni, 
drzewa... Nie będę również specjalnie 
zaasekurowani od nieszczęśliwego wy 
padku policjanci na skrzyżowaniach 
ulic, ani wstrzymany na tych ulicach 
ruch... 

Nie, wcałe nie. Nawet, wprost 
przciwnie. To nie znaczy, że będą 
postawione nowe, dodatkowe słupy. 
drzewa etc., też nie. Jedynie p. K. 
skieruje nasze nowicjuszowskie oso- 
by wraz z „Citroenką*, której ster 
z dumą, kolejno dzierżymy — nau 
najruchliwsze ulice stołecznego mia- 
sta Wilna, polecając „robić* skompli 
kowane zakręty, dawać znaki, syg- 
nały, zmieniać biegi, słowem czynić 

cały szereg przeróżnych zabiegów ka 
niecznych do odpowiedniego włada- 
nia naszem szybkobieżnem, chwilo- 
wem locum. ° 

Nie jest to zresztą wcale trudne. 
Odrobina spokoju, trochę orjentacji 
i nic więcej, Siadamy za kierownicą, 
naciskamy nogą jeden pedał, ręką sta 
wiamy „lewarek* na „pierwszy bieg”, 
potem drugą nogą drugi pedał (trochę 
„gazu”) puszczamy powolutku pierw 
szy z pedałów i — ku radości nowi- 
cjusza — wolniutko ruszamy z miej 
sca wraz z całą maszyną, oraz bacz- 
nie zwracającym na każdy nasz ruch, 
uwagę, „mistrzem praktycznym”, 
p. K. 

Nowicjuszowska radość musi być 
jednak pohamowana. Oto już, zaraz 
trzeba skręcić w wąski zaułek Oran- 
żeryjny, aby wpobliżu jego wylotu 
na Królewską wrzasnąć nie swoim 
a wielkim głosem na jakąś furę, któ- 
ra właśnie była się tam, jak na złość, 
zatrzymała. Ha! Precz z drogi! Wo- 

  

   

  

„łam donośnie sygnałem naszej „Ci- 
troenki*. Fura posłusznie, chociaż 
bez zbytniego pośpiechu (co gniewa 
nas mocno), usuwa się z drogi. Ho, 
niechby niel... Duma przejmuje pierś 
naszą. Rozkosz władzy jest zawsze 
niepowszednia. 

Ale niema czasu napawać się nią 
dowoli. Roboty jest sporo. Dopiero 
co zmieniliśmy biegi z pierwszego na 
drugi i z drugiego na trzeci, minęli- 
śmy furę i wyjeżdżamy na Królew- 
ską. Skręt na lewo i oto pierwsze 
skrzyżowanie ulic po drugim zakrę- 
cie. Policjant. Nie czujemy się zbyt 
pewnie... Ale „władza* patrzy pobła- 

   

  

   
   

      

   

    

KAŻDY WINIEŃ 
MIEC RADJO 

W DOMU 

Szczegółowych  inłor- 
macyj udziela Wydz. „De- 

teion“ Polskiego Radja, 

Warszawa, Zielna 30, pro- 

wincjonalne Rozgłośnie 
P. R. : wszystkie Urzędy 
Pocztowe. . 

  

   

      

  
sumę 7000 zł. Poszkodowanymi ini 
Rymkowski i Jan Diałowicć > ma. 
w m. Gródku spaliły się 4 domy mieszkalne. 
Straty koło 10.000 zł. Policja prowadzi do 
chodzenie dla ustalenia przyczyny pożaru. 

Ofiar w ludziach podczas pożaru nie było. 

Z pogranicza. 
Nieudana przeprawa do Rosji sowiec- 

kiej. 

W. nocy z dnia 3 na 4 bm. wpobliżu wsi 
Koźlaki w rejonie Michniewicę. na teren Ro. 
sji sowieckiej zamierzali przedostać się ja- 
cyś oscbniey, Na wezwanie patrolu KÓP. 
przekraczający granicę nie usłuchali rozka- 
zu, lecz rzucili się do ucieczki. Za zbiegami 
oddano kilka strzałów karabinowych. W 
międzyczasie ze strony sowieckiej przez 
nieustalonych osobników również posypały 
się strzały, lecz w kierunku patrolu polskie- 
go. Korzystając z tego uciekinierzy poczeli 
Szybko uciekać w kierunku sowieckich słu: 
pów granicznych Jedna z kul ugodziła w 
nogę niejakiego S. Kobelowicza, pochodzą 
cego z Wiarszawy. Dwaj pozostali osobnicy 
korzystając z ciemności nocy ukryli się na 
terenie sowieckim. Е 

  

żliwie w naszą stronę, protękcjonalnie 
wskazując pałeczką dalszą drogę. 
Jakoś przebrnęliśmy. 

Po tym „Rubikonie“ liczne inne. 
Wymijanie w ciaśniejszych przejściach 
gmaszystych „Arbonów*, irytujące 
„drynedy zawsze na drodze i zaw 
sze opieszałe, nieznośni gapie, któ- 
rych słraszy się znienacka  trąbką, 
aby za karę za swoją gapiowatość tro 
chę też mieli emocji, przy trwalszych 
przeszkodach lub pod górę znów 
zmiany biegów, a od czasu do czasu 
pełen zadowolenia ukłon w stronę pię 
knej znajomej, lub do jeszcze pięk- 
niejszej — nieznajomej wymowne 
„oko... 

  

Niebawem już zaczynamy nabie- 
rać „stylu*. Staramy się jeździć z 
najchłodniejszym spokojem, ba — z 
efektowną nonszalancją nawet (mo- 
derowaną zresztą przez p. K.), trzy- 
mając lekko, nieledwie w końcach* 
palców kierownicę i powodując nią 
„od nichcenia*. Słowem trzymamy co 
się zowie — „fason*. Z fasonem też 

zajeżdżamy po skończonej, ku wiel- 
kiemu naszemu ubolewaniu (mniej- 
szemu — p. K.), jeździe, przed sie. 
dzibę kursów, w zaułku Bernardvń- 
skim, pod 8-ym. 

Po obiedzie zaś wykłady teoretv- 
czne na Mickiewicza pod 24-ym. 
Przedtem jednak parę słów wyjaśnie 
nia. To „my“ używane ciągłe dotąd 
w tym artykuliku, to nie „pluralis 
maiestatis“, ale my — prawdziwe, 
czyli grupa dziennikarzy, dla których 
kierownictwo Wil. Pryw. Kursów Sa- 
mochodowych i Motocyklowych urzą 
dziło specjalny kurs jazdy samocho- 
dowej. Tuż przez ścianę, od Zbąszyna 
na zachód i coraz dalej, umiejętność 

   

- prowadzenia auta jest częścią wycho 
wania przeciętnego obywatela, nie- 
mal jak „sztuka“ czytania, pisania 
liczenia... Posuwamy się i my wpra- 
wdzie, jako tako, z postępem, na 
przód, ale djabelnie powoli, czas żebyś 
my nareszcie wsiedli w auto... Któż 
to jednak uczyni pierwszy, jeśli nie 
my — prasa, która zasadniczo po- 
winna przodować społeczeństwu w 
postępie? Świadomi tego, szezytnego 
naszego powołania i obowiązku. gor- 
liwie studjujemy również i teorje, 
aby w przyszłości także tem łatwiej 
zaimponować naszą erudycją, mniej 
świadomym rzeczy kolegom, 

Jest ona, ta teótja dzięki zdolno- 
Ści wykładowej p. W. równie swo- 
bodnie dostępna do zgłębienia, jak i 
jej pendant — praktyczne, mimo, że 
pewna urocza Pani, okrasa całego na- 
szego mile dobranego zespołu, orze- 
kła na wstępie, że to jest „ojojoj — 
strasznie trudne*, niebawem zresztą 
zdanie zmieniając na znacznie bar- 
dziej istotne. Oby takąż opinję wydał 
ża parę tygodni o naszych umiejętno- 
ściach samochodowych, srogi egza- 
minator, p. inż. Krukowski, szef Re- 
feratu Samochodowego w Wojewódz- 
twie... szkl. 

Ruch autobusėwy ha linįi 
Wilno Narocz. 

__ Spółka Autobusowa „Komunika- 
cja Autobusów Dalekobieżnyćh Wil- 
no—Narocz* sp. z ogr. odp. niniej- 
szem zawiadamia, iż z dniem 6 wrześ 

„nia 1932 r. zostały wprowadzone na 
stępujące zmiany w komunikacji au- 
tobusowej na linji Wilno—Narocz. 

1) Autobus kursujący dotychczas 
z Wiilna do Narocza o godz. 6 rano, 
będzie kursował tylko do Świra. 

: 2) Autobus odchodzący z Wilna do 
Miadzioła o godz. 14, o ile będzie 
miał jednego pasażera do schroniska 
w Naroczu — będzie dochodził do Na 
rocza, zaś na powrotnej drodze z Mia 
dzioła autobus bezwzględnie będzie 
dojeżdżał do Narocza, aż do chwili 
zamknięcia schroniska w Naroczu. 

` 3) Autobus odchodzący z Wilna do 
Miadzioła o godz. 14 do Wornian za 
ježdžač nie będzie, natomiast będzie 
zajeżdżać do Wornian autobus odcho 
dzący z Wilna o godz. 16. 

D-r L. Wajnsztejn 
> chirurg (Roentgen) 

przeprowadził się z ul. Hetmańskiej 2 

na ul. WILEŃSKĄ 26. 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— „Hndlarze sławy* w Teatrze Lutnia. 
Dziś, we środę 6 b.m. o godz 8:15 wiecz. u- 
każe się po raz 5 arcyciekawa komedjo 
ra Pagnola i Nivoix pt, „Handlarze sławy z 

nym występem i w režyserji p. Jana“ 

  

  

   
gościn 

eg0, znakomitego artysty teatrów war 
szawskich, który w sztuce tej zakończy swe go 
ścinne występy w Wiilnie. konale zgrany      
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zespół nowią: pp 
Bielecki, 

ewicz. Mol 
mińska, Detkowski, 
ski i inni. 

  

     

Jutro 7 bm. o godz 8.15 „Handlarze sła- 

  

  Ostatnia premiera w Teatrze Lutaia 

  

      

   

        

Reżyser W. Radulski przygotowuje sztukę 
Franka Vospera pt.„,Cudown Będzie 
to pożegnanie i zamknięcie bieżącego sezonu 

— „Publicznoś ćma głós( w Teatrze Le 
tnim. Dziś, we środę 6 bm. o godz 8.15 ui 
rzymy arcywesołą nadwyraz ciekawą i bar- 
wną rewję w nowym programie „Publiczność 
ma głos” w wykonaniu pp. Iny i Jerzego 
Ney'ow, J  Kozlowskiej, Ludwika Sempo 
skiego. Włodzimierza Boruńskiego, Zofji Ko- 

s Józefa Sulimy-Jaszczołta, Wnndy 
Biszewskiej oraz Karola Wytwicz Wichrow 

     
   

  

  

  

  

     

  

skiego i zespołu s Publiczność ma 
głos” — a więc bawi wesoło, zapomina- 
jąc o codziennych troskach i kłopotch. 

Jutro 7 bm. o godz. 815 ‚ Publiczność ma 
głos”. 

— WParku Żeligewskiego, Dziś Koncert 
Symfoniczny pod batutą M. łachowsikego, 
oraz ostatni pożegnalny występ Nowej Re- 
wji Wii. pt „Miłość nas pogodzi*, pod kie- 
rownictwem liter. Antoniego Jaksztasa. W 
programie najlepsze przeboje rewjowe. 

Początek o godz. 8.15 wiecz, Wejście 

tylko 30 gr 

Teatr Letni (Rernardynka). 
„Publiczność ma głos*. — Rewja. 

Już to, że po ulewnym deszczu 
zebrało się tyle osób w zalanym wo- 
dą ogrodzie Bernardyńskim. šwiad- 
czyło wymownie jak dalece zjednali 
sobie publiczność artyści rewjowi, 
prezentujący w sobotę czwarty zko- 
lei wesoły przegląd sił i dowcipów. 

Ogonek przy kasie zawijał się 
kilkakroć, a spóźnieni, człapiąc po 

kałużach, śpieszyli, by usłyszeć po raz 
setny... Tomasza... Oczywiście. i „no- 
wozaangażowanego* p. Wyrwicza, 
którego Wilnianie powitali tradycyj- 
nemi oklaskami, gdy tylko się ukazał. 

Jaka szkoda, że zabrakło tak mi- 
łej i utalentowanej pieśniarki. jak p. 
Irena Carnero, która z powodu cho- 
roby musiała opuścić Wilno. Z jej 
wyjazdem rewja straciła dużo. Pri- 
madonnę zastępowała p. Biszewska, 
nie dość jeszcze swobodna w rewjo 
wym stylu, ałe rozporządzająca ład- 
nym głosem i ujmującą powierzchow 
nością. Zwłaszcza udały się jej walce. 
Skecz „Flirt, flit i Filutek*, wywołał 
wybuchy śmiechu, bo był bardzo za- 
bawny, p. Kozłowska, p. Sulima i p. 
Wyrwicz mieli doskonałe pole do po- 

pisu Dobrym pomysłem i ładnie za 
inscenizowany był-finał pierwszej czę 
ści, oparty na znanych melodjach z 
operetek. 

P. Boruński okazał się... śpiewa- 
kiem, sparodjowana Santa Lucija, i 
monologi żydowskie bardzo były u- 
datne, z pewnością ma lepszy głos 
niż p. Sulima, który przy odtwarzaniu 
swych piosenek wydaje jakieś niemi 
łe dźwięki, do śpiewu niepodobne. 
Jedno razi w tych rewjach, do znu 
żenia i ostatecznego znudzenia, powta 
rzają wiecznie artyści warszawscy 
głupie koncepty o „Tym z wąsami“ 
o Belwederze, B. B., o „siwym Panu'* 

    

5 

i jego powiedzonkach na różne war- 
janty często zupełnie niesmaczne. 
Przecież już się nikt z tego nie śmieje, 
bo i nie ma z czego. Dobre i zabawne 
są karykatury Czermańskiego, ale na 
to by produkować koncepty o sław 
nych ludziach, trzeba subtelniejszego 
dowcipu niż kabaretowy żydowsko- 
warszawski, 

Bajeczne i wprost niewiarogodne 
ekwilibrystyki i gimnastyki p. Ney, 
wywoływały zachwyt ogólny, bo tru- 
dno sobie wyobrazić więcej wdzięku 
i dziecięcego polotu, niż u tej złoto” 
włosej osóbki, która w ramionach mę 
ża fruwa w powietrzu lub skręca się 
miękko w obrączkę. „„Klatka Miłości* 
w chińskim stylu, odegrana jako pan 
tomina, bardzo była efektownie po 
myślana. Cztery wileńskie girlsy po- 
pisywały się żwawo, ukazując różne 

barwy opalonej letniem słońcem skó: 
ry, a „gwoździe* wieczura była oka 
zanie się p. Wirwicza jako dorožka- 
rza wileńskiego, w dorożce, rozpra- 
wiającego o niedolach tutejszych. 
Reżyserskie jego zdolności święciły 
tryumf niezwyły, bo szkapa, wileńska 
kobytka dryndziarska, nietylko stała 
jak malowana, ale w pewnych emocjo 
nujących momentach zwracała głowę 
wstronę mówiącego i kiwała potakują 
co głową... 

Liczna frekwencja publiczności 
na przedstawieniach w Bernardynce, 
świadczy jak porządanym jest tego 
rodzaju teatrzyk i jak dobrze będzie, 

«jeśli się zrealizują pewne. projekty, 
o których słyszeliśmy i o których po- 
wiadomimy naszych czytelników w 
najbliższych dniach, gdy się te pro- 
jekty ustalą. Hro. 

RADJO 
WITOREK, dnia 6 września 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dz. 
15J15: Utwory Beethovena (płyty); 15.357 
Kom. met.; 15,40: Muzyka popularna (płyty) 
16,30: Chwilka strzelecka. 16.40: O wszyst. 
kiem potrochu  —odczyt; 17,00: Koncert: 
18,00: Dunajcem w Pieniny — odczyt; 18,20: 
Muzyka lekka; 19,10: Program na środę; 
19,1. zegląd litewski; -19.30: Rozmaitości; 
19.35: Prasowy dziennik radjowy; 19,45: Po- 
gadanka radjotechniczna; 20,00: Koncert 
20,45: „Świat podziemny w literaturze* — 
felejton; 21.00: Dalszy ciąg koncertu; 21,50: 
Komunikaty; 22.00: Muzyka taneczna, 
22,40: Wiadomości sportowe; 22,50: Muzyka 
taneczna. 

Bezrobocie w Wileńszczyźnie 

Na terenie Wiłeńszczyzny zareje- 
strowano przeszło 5.000 bezrobot- 
nych. Wśród zarejestrowanych znaj 
duje się 3.765 mężczyzn, resztę stano 
wą kobiety. Według nieoficjalnej sta 
tystyki niezarejestrowanych bezrobot 
nych Wileńszczyzna liczy około 2.600 
osób. ' 

Najwięcej w Wilnie znajduje się 
bezrobótnych pracowników umysło- 
wych. Liczba tych bezrobotnych do- 
chodzi do 900 osób. Na prowincji naj 
więcej robotników niewykwalifikowa 
nych i robotników rolnych. (Z) 

Nieszmowite najście os 
na ogród Bernardyński. 

Ogród Bernardyński w Wilnie stał się w dn. 
wczorajszym terenem niesamowitego wypad. 
ku: Jak okazuje w budynku powystawo 
wym usadowiły się roje os. Włzoraj w godz. 
popołudniowych naskutek spłoszenia osy 0- 
puściły budynek całym rojem i  rozzłosz 
czone rzuciły się na przechodniów tnąc ich 
boleśnie. WKród spacerowiczów powstała nie 
opisąna panika. Wszyscy rzuciH się do uciecz 

ki ehcąc czemprędzej opuścić ogród. (c) 
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SPORT. 
Wyniki finałów o mistrzostwo w tenisie. 

KRAKÓW. 5.9. (Pat) — W dniu 
5 bm, w turnieju krajowym o mistrzo 
stwo teńisówe Polski odbyły się finały 
Mianowicie, w grze podwójnej pań 
Volkmerówna i Rudowska pokonal.y 
Doblecką i Pozowską 6:4, 6:2, zdoby- 
wając tem samem mistrzostwo Polski 
w grze podwójnej pań. Następnie od- 
było się spotkanie w grze podwójnej 
panów. Warmiński i Tłoczyński po za 
ciętej walce pokonali w 5 setach braci 

Stolarow 7:5, 3:6, 2:6, 6:2, 6:1. 
Zaznaczyć należy, że mistrzostwo 

w grze podwójnej panów od 6 lat znaj 
dowało się w reach braci Stolarow. 
W grze mieszanej Hebda-Volkmerów 
na pokonali parę Wittman, Dubieńska 
6:4, 6:8, zdobywając tem samem ty- 
tuł mistrzów w grze mieszanej. We 
wtorek odbędzie się finał gry pojedyń 
czej panów; Tłoczyński—Hebda. 

Górą piłkarze wileńscy! 
Źwycięstwa 1 p.p. Leg. i Drukarza. 

Obie piłkarskie drużyny Wilna odniosły 
w ub. niedzielę sukcesy: 1 p. p. Leg. wzmoc 
pił swe stanowisko o wejście do Ligi, Dru- 
karz zaś ostatecznie zakwalifikował się do kl. 
A. Okr. Wileńskiego. 

Oczywiście większe znaczenie posiada wy 
grańia  Legjónistów, przedewsżystkiem ze 
względu ną wysokość stawki, a powtóre jako 
odniesiotii na obcym terenie — jednak tów 
nież zwycięstwo obecnego „benjaminka“ kl. 
A stanowi dodatnią pozycję w: tegorocznym 
bilansie sportu wileńskiego. 

K. S. Drukarz — P. K. S. Lida 2:1 
PKS-owi nie udało się uzyskać rewanżu 

za poprzednią porażkę, jednak wykazał on, 
iż jest równorzędnym przeciwnikiem dla Dru 
karza, tembardziej, że decydująca o zwycię 
stwie bramka padła ze strzału samobójczego. 

Wilnianie przewyższali lidzian, bodaj jedy 
nie pod względem szybkości startu, co zaś 
się tyczy techniki poszczególnych graczy i zro 
zumienia zasad gry zespołowej, to obie dru 
żyny stały na jednym poziomie t. j. na pozio 
mie kl. B. Akcje były wybitnie szablonowe i 
rwały się co chwiła. Anemja strzałowa zaś 
święciła pełny triumf. ь 

Niepewna technika graczy ucierpiala wie 
le z powodu silnego wiatru, znoszącego pił- 
kę i stwarzającego szereg momentów humo 
rystycznych dla widzów, lecz nie dla graczy. 

Najlepszym graczem na boisku był bez- 
sprzecznie bramkarz Drukarza — Bartosze 
wicz. Młody ten gracz posiada już dobrą tech 
nikę a*”przytem spokój i odwagę. Powinien 
jednak zaniechać częstych i niepotrzebnych 
wybiegów, ponieważ podobne eskapady, wo 
bec dobrych napastników, mogą spowodować 
niejedną bramkę. 

Z pozostałych należy wymienić Drozdowi 
cza, a z gości: centra pomocy; również nie 
złe momenty mieli: lewoskrzydłowy i obrona. 

Przebieg meczu był monotonny. Pierwsza 
bramka dla Drukarza pada w 11 min. Po u- 

pływie 10 min. goście rewanżują się. W 62 
min. obrońca lidzian strzela gola samobójcze 
go. Sędzia p. Sznejder. 

1 p. p. Leg. — 4 dyon sam. panc. 6:1 
Wyższość mistrza Wilna nad mistrzowską 

drużyną Polesia uzyskała bezapelacyjne po 
twierdzenie: dosadnie to stwierdza wynik 
12:3, taki jest bowiem stosunek bramek po 
dwóch „meczach legjonistów z „pancernika 
mi“. O ile pierwsza przegrana mogłaby jeszcze. 
znaleźć tłumaczenie w zmęczeniu podróżą, 
poprzedniemi meczami( podobno mecz w Wil 
nie był trzecim rozegranym przez brześcian 
w ciągu tygodnia) oraz na obcem boisku, to 
porażka w Brześciu jest jasnym wykładni 
kiem poziomu klasy 4 d: s. p. 

. Przewaga Wilna zaznaczyła się - już w 
pierwszej połowie meczu, gdy legjoniści strze 
lili 4 bramki. Po przerwie tempo gry opada, 
lecz przewaga wilnian pozostaje nadal, przy 
nosząc im dalsze dwie bramki. 

Sędzia p. Dobrzański. 
Po tym meczu tabela walki o wejście do 

Ligi w gr. IV jest następująca: 
1 p. p. Leg. 6 pkt., stosunek bramek 16:3, 76 
P. P. pkt. 0, stosunek bramek 0:4; 4 dyon sa 
mochodów pancernych 0, stosunek bramek 
3:12. wpj. 

Wilnianin — mistrzem Polski 
w pięcioboju. 

Przewidywania, co do zdobycia przez Wie 
czorka (3 baon saperów Wilno) mistrzostwa 
Polski sprawdziły się.  Wilnianin zdobył je 
osiągając 3.387 punktów. 

„Wynik dobry, jednak gorszy niż rekord 
Wieczorka. Zaważył tu bez wątpienia silny 
wiatr; również boisko bydgoskie znajdowało 
sięw złym stanie. 
° Drugim był z 2.915 punktów, przedstawi 
ciel Bydgoszczy, Jarzemski. . ° 

Zwycięstwo Wieczorka przypomni znów 
Wilno sportowej Polsce. ji 
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Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 5/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

ło znacznemu potanieniu. 

— W dn. 20 do 26 października 
rb. w Brukseli odbędzie się międzyna 
rodowa konferencja kolejowa. Na kon 

rzemieślniczych, związków rzemieślniczych i 
Izby. Wiszystkie te organizacje żywo zaprote 
stowały przeciwko nierealnemu projektowi 
Narodowo - Chrześcijańskiego Zjednoczenia 
Rzemiosła woj. Poznańskiego. 

  

Uźwiękowe Kino | 

CASINO 
lalka 47, tel. 15-41. | 

Dziśl Potężny wspaniały dramat 
na tle nowojorsk. olbrzymów p.t. 
W rol. gł.: stuprocent. wamp. Myrna Loy oraz Maurien O:Sulivan, 
Nad program: Dodatek dźwiękowy Foxa Lot do stratosfery prof. 

W CIENIU DRAPACZY CHMUR 
Tomasz Meighanen Hardle Albright. 

Dla młodzieży dozwolone Piccarda i in. 

RZE z tych wyższych kategoryj do niższych Wiadomość o zamierzonej akcji przesied Turżańskiego ZALOTNY KSIĄŻE z udziałem znakomitej Natalji Kowanko i Mikoleja Kolina. 
| 6 m TA a? 5 В lenia bezrobotnych rzemieślników z woj. 

: 
Wschód słońca — g. 4 . 34 > w A PORY E89 Rze me to Poznańskiego do Wileńszczyzny wywołała w Wrzesień Žiokėd ‚ —к 5в 59 Warow w przesylkach drobnych uleg  Wyilnie wielkie zaniepokojenie wśród sfer 

Wspaniała gra, ory- 
ginalna wystawa, 

Ceny od 25 gr. Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny 2-ej. 

  
r. tura šrednia JSC. s: * ° W związku Zz tem w dniu wczorajszym е ZR WR > 18° С. ferencji ustalona „zostanie NA OZ wolace zostało nadzwyczajne posiedzenie Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych dźwiękowców najnowszej produkcji 1932—33 roku > i E kladu biegu pociągėw międzynarodo Izby Rzemieślniczej, na które przybyli wszy. | wiek teatr świetlny | JUŻ OD DZIŚ ukaże się na naszym ekranie nieziemsko piękna Joan Grawford i stuproc. amant Clark Gabie 

4 najniższa 4- 10 wych, a między innemi na szlaku  scy przedstawiciele naszego rzemiosła. P A N ; 80007 в азилек. - атаг (Žycie- piekne i brutalne...) Opad: 0,3 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

Warszawa— Wilno — Ryga—Tallin — 
Helsingfors oraz Warszawa—Barano 
wicze—Moskwa. 

W konferencji tej z ramienia pol 

  
  

Na posiedzeniu tem omawiana była prze- 
dewszystkiem sprawa przesiedlenia z górą 
1000 bezrobotnych rzemieślników z woj. Poz 
nańskiego. W) prawie tej całe plenum Izby 
zaprotestowało i ogłosiło protest do Mini 

  
| erotyczno-obyczajowym 

«l. Wielka 42, tel. 5-28 
KOBIETY BEZ PRZYSZŁOŚCI 

w zupełnie nowv sposób dramat. zagadn. współczesnej moralności. — 
w 2 akt. LOKOMOTYWA Nr. 

Niezwykłe 
Nad program: arcyzabawna kom. dźięk. 

1373 oraz najnowszy tyg PAT. Początek o godz. 4-ej. Na I-szy s. ceny zniżone 

arcydzieło —porusz.. 

  
i у iow 6 sterstwa Opieki Społecznej w Warszawie. W P farbi I ralnia chemiczna 

A s a 2: a : Je Się W ) ib A Sowhiaak Ora а — 

2 AA к 8 ze „ proteście wskazuje się, iż w obecnej chwili arnia ma owa Dyrektor Kolei Państwowych gatów ministerstwa komunikacji WEeŹŻ rzemiosło wileńskie przeżywa ostry kryzys, prasownia | grempiarnia maszyn ® 
inž. p. Kazimierz Falkowski wyjechal 
w dniu 3 b. m. do Warszawy w spra 
wach służbowych na kilka dni. 

URZĘDOWA. 

— Wyjazd p. Wojewody na inspe 
kcję. W poniedziałek dnia 5 bm. p. 
Wojewoda Z. Beczkowicz wyjechał na 
kilkudniową inspekcję powiatu bras 
ławskiego. ; 

* — Dyrektor Wystawy Ruchomej 
u. p. wicewojewody. W związku z ma 
jącą się odbyć wystawą ruchomą prze rue к talogi bibljoteczne otwarte codziennie od 9 sprawą podatku obrotowego. zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 9-go mysłu krajowego w Wilnie p. wice do 15 godz. Wypożyczalnia w godz. 12 do 15. Komisja ta niebawem rozpocznie swą września 1932 roku © godz 10 rano w Wilnie przy gl. MAGISTRAT M WILNA. ! > RAT Że 
wojewoda Jankowski przyjął dnia 5 pracę. (z) Wielkiej 66 (sala Wojewódzkiezo', odbędzie się sprze- NADESZŁY A b. m. dyrektora tej wystawy p. Stani SPRAWY AKADEMICKIE. daż z przetargu publicznego ruchomości, należących 
sława Skwarczyńskiego. 

— Wyjazd Prezesa Sądu Apela 
cyjnego. Dnia 6 b. m. Pan Prezes Są 
du Apelacyjnego Wacław Waszyński 
wyjechał na wizytację sądów. 

mie udział specjalna delegacja Wileń 
skiej Dyrekcji Kolejowej, która opuści 
Wilno dnia 17 października r. b. 

UNIWERSYTECKA. 
— Godziny otwarcia Uniwersyteckiej Bi 

bljoteki Publicznej w Wilnie. Dyrekcja Bi 
bljoteki kominikuje, iż od dnia 5 września 
1932 r. Bibljoteka będzie czynna w dnie po 
wszednie w następujących godzinach: Czytel 
nia Profesorska, Czytelnia Publiczna i Czytel 
nia Czasopism od poniedziałku do piątku w 
godz. 8 do 20 bez przerwy, a w sobotę godz. 
9 do 15. Pracownie zbiorów specjalnych, t. j. 
Rękopisów, Starodruków i Map, a także Ka 

— Koło Chemików Słuchaczy U. S. B. 
(Wilno, ul. Nowogródzka 22. Instytut Jędrze 
ja Śniadeckiego) udziela wszelkich infor- 
macyj nowowstępującym. pragnącym poświę 
cić się studjom chemicznym. Koło jest czyn 
ne w poniedziałki i czwartki w godz. 13,30 
—14. 

mnóstwo zakładów pracy jest nieczynnych z 
powodu braku zamówień i pracy. Setki rze- 
mieślników znajduje się bez pracy i kawałka 
chleba. Wł podobnej sytuacji krytycznej spro 
wadzenie z Poznańskiego i osiedlenie w Wil 
nie i na prowincji z górą 1000 bezrobotnych 
rzemieślników wileńskich. Zebrani na posie 
dzeniu Izby Rzemieślniczej w dniu 2 wrześ- 
nia r. b. kategoryczny składają protest prze 
ciwkó osiedleniu się bezrobotnych rzemieślni 
ków z Poznańskiego w Wileńszczyźnie 

(2) 
— Rzemieślniey a sprawa podatku obro- 

towego. Wi Izbie Rzemieślniczej omawiana 
była sprawa po nia specjalnej komisji, 
złożonej z rzemieślników, któraby zajęła Się 

   
     

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 
Wobec ukazania się na łamach „Głosu 

Wileńskiego* w numerze 44 art. pod tytu 
łem „Czy długo tak będzie w Podbrodziu*. 
w którym postawiono mi zarzut. że zaprze- 

„EXPRESS“ — Wilno, Wielka 31 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześnie 
odkurza ubrania i grempluje materjały 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! — 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6-go rewiru 

W. Eichoń, zam. w Wilnie, Wiwulskiego 6—19, na 

  

do Józefa Kłodeckiego i składających się z pończoch 
damskich, oszacowanych na sumę 1176 zł 

822/V1 Komornik sądowy Wł. Cichoń. 
  

Przy przystanku Komun. Autobus. zamiejskiej 
plac Orzeszkowej, dn. 3.IX1r.b. został zgub. portfel 

Wydział opałowy Magistratu m. Wilna 
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 
około 2500 mtr.* drzewa opałowego dla po- 
trzeb instytucyj miejskich. 

Szczegółowe warunki dostawy do przej- 
rzenia w Wydziale Opałowym Magistratu 
ul. Dominikańska 2. pokój 86 

Oferty w zalakowanych kopertach wraz 
z kaucją w wysokości 500 zł. należy skła 
dać do g. ll-ej dn. 14 września r. b. 

Przetarg odbędzie się w tymże dniu 
14.IX o godz. l2-ej w południe w Magis- 
stracie m. Wilna, pokój 86 

  

Sprzedam Tanio “174 
678 sąžni kw. Želazna 
Chatka 27.  Informacje 

Zawalna 16 
Sklep Markuns. 
  

Baczność 
Wilnianie! 

Ponsjonał Kerk 

Od roku 1823 istnieje | 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 | 

Meble) 
jadaińe, sypialne i ga- 
binetowe. kredensy, | 

stoły, zaly, łóżka tt.d. | 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
1 dogodnych Warmnkach | 

  

  Jr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, Koło udziela również informacyj listow-  paściłem i zadłużyłem miasto w ciągu kilku skórzany barwy brenzowej, zawierający; świad dojrz., Restauracja jest jeszcze. otwarty. do od g. 9—1 i 5—8 wiecz. MIEJSKA. sio za nadėsianiėm znaczka pocztowego na lat swoich „wszechwladnych rzadow“ w 5ро  odpisy i tłómacz., jedną 4% oblig. inwest., metryka ZAWazjakieni wadelć 15-g0 „ września. Ceny Dr Zeldowiczowa > dż > . * odpowiedž. sób niesłychany, urodz., nomin. inspekt. szkoln., matrykuła kursów pe- d edani znacznie znižone. Na . ‚ — Najbliższe posiedzenie Rady wobec tego, że ten zarzut jak i inne są  dag., oraz książ. wojsk na imię Szebsela Aronowicza. o sprz nia miejscu elektryczność, | Chor. kobiece wenerycz- Miejskiej. Najbliższe posiedzenie Rady 

Miejskiej po skończonych ferjach let 
nich odbędzie się 6 października rb. 
Na posiedzeniu tem ma być rozpatrzo 
nych kilka aktualnych spraw samo 
rządowych. 

—-Starania miasta o pożyczkę na 
zatrudnienie bezrobotnych. Magistrat 
m. Wilna wszczął starania u władz 
centralnych w sprawie uzyskania po 
życzki w wysokości 100 tys. na zatrud 
nienie bezrobotnych przy inwestycjach 
miasta. 

— Roboty chodnikowe. W przysz 
ym tygodniu Magistrat m. Wilna 
przystąpi do układania chodników na 
ul. Mickiewicza, Zawalnej i. niektó 
rych przedmieściach miasta. 

— Sprawa połączenia ogrodów w jeden 
wielki park miejski—na martwym punkcie. 
Sprawa połączenia ogrodów miejskich z tak 
zwaną Altarją w b. roku jest już nieaktual 
mą, bowiem Magistrat, który obiecywał ro- 

: SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjne Kursy Wieczorowe kon 

cesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkol 
nego Wileńskiego z programem gimnazjum 
państwow. im. „Komisji Edukacyji Narodo 
wej” pod protektoratem Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wilnie, mieszczące się przy ul. 
Mickiewicza Nr. 23. 

Od dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy na 
rok szkolny 1932—33 do wszystkich klas gim 
nazjum, typ humanistyczny i matematyćzno 
przyrodniczy, system półroczny. 

Zakres: Duża matura, mała matura, szko 
ła powszechna. Odczyty. Lekarz szkolny. Nau 
ka rozpoczęła się dnia 1 września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15— 
20 po poł. prócz niedziel i świąt. 

› £ POCZTY. 
— Dyrekcja P. i T. komunikuje: 

Z dniem 3 b. m. została obniżona opła 
ta za rozmowy telefoniczne między 
Wilnem a Egiptem z 157 fr. 50 ct. na 
100 fr. 

niezgodne z prawdą, a redakcja ..Głosu Wi- 
leńskiego'* sprostowania mego przesłanego w 
dniu 15 sierpnia r. b. dotychczas nie zamieść. 
ciła, uprzejmie proszę Pana Redaktora o za. 
mieszczenie poniższego na łamach swego po 
czytnego pisma: : 

1) Nieprawdą jest, bym miał zamiar po 
dać się do dymisji — natomiast prawdą jest 

że pozostanę na zajmowanem stanowisku bur 
mistrza tak długo aż pozwolą mi na to 
zdrowie i warunki, 

.2) Nieprawdą jest, by p. M. Chawkin miał 
uciec z szeregu radnych widząc upadek do 
morosłej dyktatury - natomiast prawdą jest 

że p. M. Chawkin złożył godność radnego 7 
racji kontunuowania wyższych studjów fa; 
maceutycznych, 5 

3) Nieprawdą jest. bym miał usunąć z 
magistratu biuro Stowarzyszenia Rezerwistów 
i b. wojskowych, oraz bym miał być wyklu 
czony z grona członków tegoż Stowdrzysze 
nia — natomiast prawdą jest, że omawiane 
biuro jak również i biuro pisania podań te 
goż Stowarzysnia nadal znajduje się w Ma- 
gistracie. Pozatem jest prawdą, że dobrowol 
nie zrezygnowałem z ponownego wyboru 
mnie na wiceprezesa, oraz że nadal pozo 
staję członkiem przychylnie  ustosunkowa- 

  

Uczciwego znalnzcę uprzejmie proszę o dostarczenie 
wyżej pomianowego za wynagrodzeniem p-g adresu; 

Mickiewicza 11—9, komunikacja Wilno-Narocz. 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5. 

  

  

    

  

SKLEP OBUWIA 

WI. Czaplinskiego 
Wilno, Dominlkafska 8, — filja Wielka 13 
poleca obuwie na sezon jesienny i zimowy 

damskie, męskie i dziecinne. 

Wilno, Zawalna 23 
  

Tanio do sprzedania 
meble salonowe z czar- 
nego drzewa obite plu- 
szem, 2 lustra, szafy, stół, 
kanapa, 6 foteli, 2 krze- 
sła i 2 tumby — Wilno, 

W. Pohulanka 5, m 4 

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

Konarskiego 68 m. 1. 

  

  

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

Kołtańska. 

Do wynajęcia 

  

telefon. łazienki, do dy- 
spozycji konie. Komuni. 
kacja autobusowa z Pla- 
cu Orzeszkowej. Dzwo- 
nić: tel. 14-26. Zarząd. 

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. 
  
  

DO KOMPLETU 
SZKOLNEGO 

prowadzonego według 
wymagań nowej ustawy 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. J. bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] i 4—8 
Z.W.P 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wilenska 7, tei. 10-67 
od godz. 9—| į 4—8 

Н Kenigsberg 
Ckorobs ekėorne, 

Feferyczne 
1 mnezopł=jówa, 

ulica Mickiewicza 4, 

        

r В 8 > я s м ы p) 
kolnej. j jeszcz: ef 

3 g przy > areo > r ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ RE a tak jak i wów Obuwie wykonane solidnie. Ceny niskie. i 9 K a į Elko deb ad T lat ną 2 GE MARA 8. 
ów z rją w je ! iejski : - 

Н > END e” 
w roku 1983, prawie EB DB Aeeraio wal — Miesieczne zebranie „delegatów Związku 4) Nieprawdą jest. bym w sposób „wszech 

Uniwersytecka 7 m. 6 Na przeszkodzie temu miał stanąć brak fun  CeChów odbędzie się dnia 6 września o godz.  władny* zaprzepaścił i zadłużył miasto, nato > przy ul. Wileńskiej 20 S c 012 BR Akuszerka 
duszu. 

GOSPODARCZA. 

—-Protesty wekslowe. W miesiącu 
sierpniu na terenie m. Wilna zaprotes 
towano 1145 weksli na ogólną sumę 
1235348 zł. W porównaniu z mies. po 
przednim w sierpniu zaprotestowano 
weksli mniej o 5 proc. 

Z KOLEL 
— Przesyłki towarowe. Na skutek 

starań sfer przemysłowo handlowych 
władze kolejowe skreśliły dwie pierw 

(DLoT 

3 w lokalu Bakszta 1, Na porządku dziennym 
obrona obow. świąt, dni świątecznych w han 
dlu, podatek dochodowy i inne. 

RÓŻNE. 
— Studjum Baletu L. Sawinej Dolskiej. 

Studjum artystki baletu p. Sawinej Dolskiej 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickiewicza 
Nr. 22 m. 45), w sali „Domu Rosyjskiego”. 

Przyjęcia uczenie w poniedziałki, środy i 
piątki od godz. 5 do 7 wiecz. 

„. — Wystawa Ruchoma. We wtorek dnia 
6 września 1932 r. o godzinie 19 odbędzie się 
w lokalu Izby Przemysłowo Handlowej w Wil 
nie zebranie organizacyjne miejscowego ko 
mitetu Wystawy Ruchomej Prób i Wzorów 
przemysłu Krajowego w Wilnie. 

KOMUNIKATY. 
— Turniej szachowy pań 0 mistrzostwa 

m. Wilna. Dnia 1 października br.*o godzinie 

   

miast prawdą jest. że za czas czterechltnie- 
go mego urzędowania na mocy uchwały Ra 
dy Miejskiej został nabyty majątek miasta 
na sumę 422.961,39 zł. Zadłużenie tego mia 
jatku wynosi 116.174 zł. 11 gr, przeto czy 
sty majątek stanowi własność miasta w obec 
nej chwili na 306.780 zł. 28 gr. Majątek ten 
w dwóch poprzednich latach dawał miastu 
czystego dochodu do 30,000 złotych rocznie 
W roku zaś budżetowym 1931—32 dał czyste 
go dochodu 28.917.52 zł. Z sumy tego docho 
du po potrąceniu przypadających rat rocznie 
spłaty pożyczek 10.060 zł. 66 gr. pozostaje 
miastu czystej nadwyżki na inne cele 18.856 
zł. 96 gr. Dowodm zgodności podanych po- 
wyżej cyfr może służyć przyjęte przez Radę 
Miejską sprawozdanie z wykonania budżet1 
z rok 1931—32, które aż nadto służy jaskra 
wym dowodem, pożytecznej i celowej pracy 
Magistratu pod mojem przewodnictwem na 
korzyść miasta 

Racz przyjąć, panie Redaktorze wyrazy głę 
bokiego szacunku i poważania. 

    

APTEKA 
prowizora farmaceuty 

Klemensa Monkielewicza 
w Baranowiczach 

Žaštėla przeniesiona do nowego lokalu przy 
ul. Szeptyckiego Nr. 33 i została urządzona 

według najnowszych wymagań. 

Kierownik K. Monkielewicz 

  

Filja FABRYKI WĘDLIN 
M. Barancewicza 

Nowootwarta przy zbiegu ulic Szeptyckiego 
i Mickiewicza w Baranowiczach, poleca 
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POKÓJ 
duży, jasny z umeblowa- 

niem lub bez w dobrym 

punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi: 

nach biurowych. 

Pokój 
dla uczących się do wy- 

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

  

  

MIESZKANIE 5 pokoi. 
wygody, dwa balkony, 

I piętro, ul Pańska 4—3 

  

  
  

    

  
Języki okce 
niemiecki, francuski 
włoski ona 

oraz asyczne 

łacina i grecki. 
Przygotcwywanie do 

maluiy | egzaminów 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn 
korepetytorzy b. profes, 
gimn. oraz absolw. U. S. B, 
Zgłoszenia do Redakcji 

pod „Egzaminy*. 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
Rów zeżwEzy skich przede 

  

  
Mara Latnerowa 
+ rzyjmuje od 9 do 7 wieez. 
lica Kasztanowa 7, m, 5 

W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Młoda pnana 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b pracowita 

  

    

  

17, w lokalu Towarzystwa Szachowego w Wil  podbrodzie 3 8 1932 r. znane ze swej jakości wyroby masarskie oglądać 12—2. miotów w zakresie gim- | POSZUKUJE pracy nie, rozpocznie się turniej szachowy pań o 2 K. Rožnowski i wszelkiego rodzaju wędliny. = — — | nazjalnym i szkoły tech- | Łaska ve oferty nadsyłać 
mistrzostwo miasta Wilna. Panie, życzące wal Burmistrz m. Podbrodzia. Ab ] ‚ sł „ji nicznej oraz do wstępnych | do Adm „Kurjera Wil. 
czyć o tytuł mistrzyni miasta, mogą zgłaszać SAECSEREOZTORAKA оООО 80 en 6 АОШЛ egzaminów konkursowych pod „Młoda panna* się po informacje i zapisywać się do turnieju 

U. S. B. przygotowuje na politechnikę R w sekretarjacie Towarzystwa Szachowego, ul. 66 do egzaminów konkur- | Mickiewicza 19—3|. B nauażyciel gimoaz > Mickiewicza 11 99 Koncesjonowany Zaktad Elektrotechniczny sowych na Wydz. Le > ; a 
SZANUJ ZDROWIE, CZAS I PIENIĄDZE, — Ruch autobusowy na linji Wilno—Je Ž = РЕ m. LIDA karskiż U. S. B. r 4 

PODRÓŻUJĄC, WYSYŁAJĄC LISTY || rozolimka. Od wtorku dnia 6 września auto nowy zbiór poezyj z J. Miłanówicza mziiwnaa | Szopena 8 m. 58 JADOŁOÓJAJ HA udziela lekcje I TOWARY SAMOLOTAMI. ‚ — Биву „Arbonu“ na linji Wilno—Jerozolimka Wykonywuje przewijanie i remont dynamo maszyn (d 4 do 5-ej). в i korepetycje ze wszyst” 
REC I BILETY: W. BIURACH kursować będą w dni powszednie: z Wilna: WANDY DOBACZEWSKIEJ i instalację siły i światła elektrycznego 1 wszelkie NADWIŚLAŃSKA kich przedmiotów w 
„L. L. „LOT“, W WIĘKSZYCH BIURACH o godzinie 6.50, 7.50, 14, 15,30, 16.30 i 19.45. DZE aka oj deka” inne roboty w zakres elektrotechniki wchodzące. Р, i repercję d RAT kresie ośmiu klas gimnaz.. 

PODRÓŻY I U PORTJERÓW, WHĘKSZYCH z Jerozolimki -- o godzinie 7.20, 8.20, 14. Las Le S ‚ ianina stroję i wydaje obiady Specjalność: polski, fizy- HOTELI. 16, 17 i 20.15. nabycia we wszystkich księgarniach. Ładowanie i naprawa akumulatorów. wynajmuję — Mickiewicza | 0d 55 gr. na maśle, | „B“ atomais Łaskawe 
PORT LOTNICZY: PORUBANEK, W niedzielę autobusy będą kursować bez Skład główny: księgarnia św. Wojciecha — Robota solidna. — Ceny umiarkowane. — 37—32, Wiejście z ulicy Ludwisarska 4 zgłoszenia do Administr.. 

TEL. Nr. 80. zmian, jak dotychczas RZREUPTZETADEEOKAC Z RSW AA PAK DOSI Ciasnei, p. Estko 7702 (obok sali Krejngla) „Kurjera Wileńskiego" L] 

WIRGIL MARKHAM. 

DJABEŁ KUSI. 
Powieść amerykańska. Przek'ad autoryzowany z angielskiego. 

Kościołek, dziwny budyneczek z 
kamienia, naśladującego drzewo, stał 
skromnie między dwiema ogromnemi 
kamienicami, Zdziwiła mię liczebność 
kongregacji, ale uświadomiłem sobie, 
że musiało być wśród niej wielu cie 

razy. Kiedy przyszedłem, kazanie by 
ło już w toku. : ' 

Dowiedziałem się, że był sobie do 
któr Kane, który ożenił się z Marga- 
retą Fox i że co do tego nie mogło być 
dwóch zdań. Każdy, ktoby temu prze 

  

REDONDO Z OCZYMA NST RSS SNS 

akompanjamencie szmeru oburzenia 
całej kongregacji. Widocznie zacho- 
wałem się niezgodnie z etykietą. Nie 
z tego nie robiąc, pchnąłem zamyka- 
jące się za kaznodzieją drzwiczki i 
znaleźliśmy się w szatni, gdzie na ścia 
nach wisiały kolorowe rewerendy. 

Zwrócił się do mnie zdetonowany, 
wypuszczając berło z ręki. Pochwyci- 
łem je w powietrzu i rzekłem szybko, 
żeby nie dopuścić go pierwszego do 
słowa. 

— Przepraszam pańa za najście. 
Nigdy tu jeszcze nie byłem, ale mam 
do pana piekielnie ważną sprawę... 

— Chcesz pan pokrzepienia ducho 
wego? 

— O nie. Chcę tylko, żeby mi pan 
objaśnił jeden wiersz. 

— A, w takim razie... — zaczął, 
naciągając na siebie purpurową aksa 

* mitną szatę. — Dziękuję, już dobrze. 
W takim razie, może pan tu zaczeka 
do skończenia nabożeństwa. To dłu- 
go nie potrwa. 

— Z przyjemnością — odpowie- 
działem. 

Wyszedł, Zauważyłem przez drzwi 
że w kościele przysłonięto okna, wi- 
docznie celem wywołania nastroju. 

łem czytać. Na twarzy jego odbiło się 
najpierw zdumienie, a potem gniew. 
Poczerwieniał i zgniótł arkusik w rę- 
ku. Zrozumiałem, że dotarł do ustępu 
o Margarecie i Życiu Miłosnem. 

— To jest świństwo, panie!—wark 

nął swoim przeraźliwym głosem. — 
To jest kłamstwo... Co za podłe wier 
szydło... 

Ponieważ zląkłem się, że podrze 
mój poemat, wyrwałem mu go z ręki, 
zapewniając go, że nie ja napisałem 
to wierszydło, że nie wiem wogóle, 
kto jest jego autorem, że nie rozumiem 
aluzyj, zawartych w wierszu, ale że do 

pan powiedzieć, gdzie bawił autor, pi- 
sząc ten wiersz? : 

— Чазпа rzecz, panie, że tu idzie 
o nowoczesnych proroków, którzy do- 
starczali objawień duchowych ostat- 
niemu stuleciu. 

— Gdzie oni — grasowali? — Czy 
wszyscy razem? 

— Mniej więcej. Powołało ich nie- 
bo, aby siali światło w tym stanie. 

Krew pulsowała we mnie galopem. 
— W tym stanie? Mów pan dalej! 

— Krzyknąłem. — Widzę, że pan wie- 
to, czego chciałem się dowiedzieć. 

kawskich, zaintrygowanych życiem czył, jest taki i taki. Odniosłem wra — Nie mogę „pana wysłuchać Wielebny wrócił nadspodziewanie myślam się, że autor musiał być świ a a We a > miłosnem dr. Kane'a o którym nigdy żenie, że Margareta napisała na ten przed Porannem Orędziem — odrzu- Szybko i zamknął za sobą drzwi na nią. Udało misię wreszcie udobruchać I = Šios Eos Ei e? » e =: nie słyszeli. temat książkę p. t. „Życie miłosne".  cił z pośpiechem. — Nabożeństwo nie Klucz. Miał na twarzy wyraz znuże- proroka, tak, że przeczytał resztę spo @ СПСа. Blostry Kox, Kate i Margare Wysłuchałem przykładnie kazania 
wielebnego Chestera i nie zrozumia- 
łem z niego prawie nic. Kaznodzieja, 
niski, starszy jegomość robił wraże- 
nie bomby, naładowanej energją. Mó 
wił doniosłym przeraźliwym głosem, 
od którego przechodziły człowieka 
ciarki i potrząsał trzymanem w ręku 
berłem (nie wiem, jak to inaczćj naz 
wać). Dodam jeszcze, że. siedział na 
podwyższeniu, na krześle podobnem 
do tronu, i miał na sobie elegancki sur 
dat. Był tak. podniecony, że łykał wy 

  

To wszystko musiało mieć miejsce 
dość dawno. 

Pod koniec przemówienia zaczą- 
łem przeciskać się ku tronowi, żeby 
nie dać się uprzedzić innym. Zauwa- 
żyłem bowiem, że dziewięćdziesiąt 
pięć procent obecnych pań miało z pa 
storem do pomówienia. 

Wielebny skończył wpierw, nim 
się tego spodziewałem. zeszedł z pod 
jum i, niosąc berło w ręku, skierował 
się ku zielonym drzwiczkom w rogu 
za tronem, Skoczyłem za nim, przy 

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

  

skończone. 
— Na Boga, nie wiedziałem. Chcia 

łem się zobaczyć z panem w ważnej 
sprawie, inaczej nie... 

— Nie, panie, dopóki... 
— Bardzo przepraszam. Chętnie-. 

bym panu zapłacił sto dolarów za pe 
wną informacyjkę, ale widzę, że bę- 
dę musiał zaczekać. 
4 — (o? Sto dolarów? 

* — Chciałem powiedzieć, że ta wia 
domość jest dla mnie warta sto dola- 
rów. A 

    

nia i dotykał ręką czoła. 

— Za wielki opór — mruczał. — 
Orędzie nie działało, nie przenikało 
do dusz. 

Dla mnie była to, oczywiście, po- 
myślna okoliczność. Wielebny zrzu- 
cił ciężką szatę i usiadł na krześle, 

— Jeszcze nie wiem, z kim mam 
przyjemność...? 

— Nazywam się Artur Adamson— 
odparłem. — Niech pan będzie łaskaw 
przeczytać ten wiersz. | 

Wziąłem papier w rękę i zaczą- 

  

kojnie, nie gniotąc papieru. 
— Rozumiem, rozumiem — szep 

nął, krzywiąc się szyderczym uśmie- 
chem.—Bluźnierstwa, kłamstwa, drwi 
ny. 

— Musi pan mieć rację — przyz- 
nałem — ale ja nie rozumiem, o co cho 
dzi. Niech mi pan wytłumaczy. 

— (o tu jest wogóle do tłumacze- 
nia? — zapytał 

— Wszystko. Co to za ludzie, wy 
mienieni tylko po imionach? Pan ich 
zna? Skąd oni są? I czy mógłby mi 

ta, miewały pierwszorzędne objawie- 
nia. Doktór Elisha Kent Kane, sław- 
ny (ja o nim nie słyszałem) badacz 
okolic bieguna północnego, ożenił się- 
z Mhrgaretą bez ślubu. Ojciec Miller: 
miał objawienie, że świat skończy się: 
w roku 1844, Józef nazwiskiem Smith- 
był założycielem sekty Mormanów. Ci 
wszyscy Święci działali przed rokiem: 
1850 nieadleko od Nowego Jorku. mię: 
dzy Rochesterem i Finger Lakes. 

* (D. 61) a 

% „Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


